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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE 1 POSTO DE TRABALHO POR TEMPO 

INDETERMINADO NA CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO – DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 

(INFRAESTRUTURAS – Ref.ª 6/RH/2019) 

 

ATA  N.º 7 

APLICAÇÃO DO 2.º MÉTODO DE SELEÇÃO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – LISTA DE CLASSIFICAÇÃO – 

DECISÃO FINAL 

 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, reuniu nesta Câmara Municipal, o júri do 

procedimento concursal identificado em epígrafe, nomeado por despacho da Exma. Sra. Presidente, 

datado de 29 de março de 2019, a fim de apreciar eventuais alegações e tomar a decisão final sobre 

os candidatos excluídos na avaliação psicológica. 

 

I – Decisão final de exclusão 

Na sequência do projeto da lista de classificação do 2.º método de seleção – avaliação psicológica, 

constante da ata n.º 6, datada de 24 de maio de 2021 e das notificações efetuadas em 31 de maio de 

2021 aos candidatos para efeitos de audiência prévia, e considerando que não foram apresentadas 

quaisquer alegações, o júri deliberou por unanimidade, manter a decisão de exclusão constante 

daquela ata, que aqui se dá por integralmente reproduzida. 

 

II – Realização do método de seleção “entrevista profissional de seleção” 

Nos termos da ata supra referida, o júri deliberou aplicar o método de seleção aos candidatos infra 

indicados: 

 Célia Maria Agostinho Cintrão 

 David Carvalho Teixeira 

 Fábio Miguel Bento Ribeiro 

 Filipa Alexandra Loureiro Coelho 

 Gonçalo Pedro de Sousa Vieira da Silva 

 Joana Neto Farto 

 João Manuel de Sousa Valério 
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 Margarida Susana Conceição Pedroso 

 Mariana Fazendeiro Rama 

 Paulo César Vilela Viegas 

 Tatiana Melissa Pereira Portela 

 Vânia Parreiras de Oliveira 

 

Mais deliberou fixar o dia 8 de setembro de 2021, para a realização das entrevistas profissionais de 

seleção, que terão lugar no Auditório da Resinagem, pelas 10h00, devendo os candidatos serem 

notificados com um intervalo de 20 minutos cada. 

 

Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião do júri e elaborou-se a presente ata, que 

vai ser assinada por todos os seus elementos. 

 

 

 

___________________________________________ 

(Susana Cristina Martins da Silva) 

(Presidente) 

 

 

 

___________________________________                                ____________________________ 

             (Luciana Marta Esteves)                                                      (Sónia Maria de Amorim Pereira) 

                         (Vogal)                                                                                             (Vogal) 
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