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Ata 2-2019

Reunião do Júri do Procedimento concursal comum de recrutamento
para o preenchimento de dois postos de trabalho em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
para carreira e categoria de assistente operacional, tendo em vista
assegurar necessidades permanentes, e constituição de reserva de
recrutamento interna para o mesmo posto de trabalho, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, tendo em
vista assegurar necessidades transitórias.

—— Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezanove, pelas quinze horas, reuniu o Júri do

Procedimento Concursal Comum, na sala Sala da Direcção, tendo sido a reunião presidida por João Luís Andrade

Santos e secretariada por Mário de Oliveira Cardoso Margato, estando presentes os abaixo indicados:

Interveniente Nome Rubrica
Presidente João Luís Andrade Santos —

Vogal efetivo Maria João Monteiro Oliveira Martins ‘

Vogal efetivo Mário de Oliveira Cardoso Margato ~»
Vogal suplente Armindo Manuel Nunes Cavaleiro

Vogal suplente Ana Cristina Pereira Gameiro
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Ordem de trabalhos:

Ponto único - Integração no proce imento concursal de Técnico par ntrevista de Avaliação de Competências.

Na Ata n21 do presente Procedimento Concursal, realizada pelo Júri em vinte e nove de maio, foi solicitado

o apoio externo para a realização do Método Entrevista de Avaliação de Competências ao Diretor do Agrupamento

de Escolas Gândara Mar da Tocha ao abrigo do disposto na alínea i) do ponto 2 do Artigo 14.~ da Portaria n.9 125-

A/2019 de 30 de abril. -—--——----—--—-- ———— ———— —

Foi designado pela Câmara Municipal de Cantanhede um Técnico de Recursos Humanos que será

contactado a fim de lhe serem dadas todas as informações necessárias.

Assim, os elementos do Júri foram unânimes na aceitação deste apoio e na necessidade de publicação no

site do Agrupamento de Escolas Gândara Mar da Tocha desta Ata n.92 para esclarecimento dos interessados.

Feito o registo das presenças e das faltas, e nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da

qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo:

Presidente: ‘~L__s. ,I—a,~& 4-~Çcs--fl--%

Vogais efefivos: Ra~ UmLM ~ JLL1 6p

uriLacras Ayrupame,i:ø de Escolas Gândara Mar)


