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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 doze dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, pelas nove horas e trinta minutos, 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 Ana Cristina Pereira Gameiro, estando presentes os abaixo indicados:

Interveniente Nome Rubrica
Presidente João Luís Andrade Santos ç.._..ja.~.... 4-’-.
Vogal efetivo Maria João Monteiro Oliveira Martins

‘-

Vogal efetivo Mário de Oliveira Cardoso Margato

Vogal suplente Ana Cristina Pereira Gameiro

Vogal suplente Armindo Manuel Nunes Cavaleiro

UTILaFaS ~Ag,upamenlo de Escolas Gânda,a Ma,l



Ordem de trabalhos:

1. Elaboração das listas com os resultados do 1.~ Método de Seleção;

2. Notificação dos candidatos admitidos ao 2.~ Método de Seleção.

No que concerne ao ponto um - Elaboração das listas com os resultados do 1.~ Método de Seleção - a

“Prova de Avaliação de Conhecimentos” decorreu no dia onze de setembro do corrente ano, pelas quinze horas

conforme o estipulado no artigo 8.~, ponto 2, alínea a) da Portaria n2 125-A/2019 de trinta de abril, pelo que foi

nomeado um secretariado para a prova e respetivos vigilantes, conforme consta no documento a seguir

apresentado: — -

a.~ Oa.a.$~ —

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de dois postos de trabalho em reelme de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e categoria de assistente operacional, tendo cal
vi,la s~scgurar neosasidades permanentes, e cónstltuiao de reserva de recrutamento interna para o nleamo posto de
trabalho, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, tendo em vista assegurar
necessidados transitória,.
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De forma anónima, o Júri procedeu à classificação das provas. ————

Após ser desfeito o anonimato das provas pelo respetivo secretariado, o Júri elaborou a seguinte lista de

resultados: - — -

CANDIDATO RESULTADOS DA PROVA DE CONHECIMENTOS
NOME CLASSIFICAÇÃO ADMISSÃO

Ana Cristina Certa Andrade Loureiro FALTOU EXCLUÍDA
Ana Cristina dos santos 10,4 valores ADMITIDA ao 2.~ Método de seleção (AP)
Ana Filipa Matos Guimaro 8,5 valores EXCLUÍDA (n.° 10 do artigo 9° da Portaria n.’ 125-A/2019)
Ana Maria Aleixo coelho 12,3 valores ADMITIDA ao 2.~ Método de seleção (AP)
Ana Sofia Almeida Ribeiro FALTOU EXCLUÍDA
António Jorge Ventura Ramos FALTOU EXCLUÍDO
Catarina Isabel Coelho Vargas FALTOU EXCLUÍDA
Dina Altair de Oliveira Faneco FALTOU EXCLUÍDA
Elisabete Loureiro Marques de Almeida 13,5 valores \DMITIDA ao 2A Método de seleção (AP)
Helena Maria Ascenso Machado FALTOU EXCLUÍDA
Isabel Maria Quialheiro Marques 10,2 valores ADMITIDA ao 2.~ Método de seleção (AP)
léssica Melissa Mendes Ferreira 9,8 valores ADMITIDA ao 2.~ Método de seleção (AP)
Joana Sofia Matos Guímaro 10,9 valores ADMITIDA ao 2.e Método de seleção (AP)
João Paulo Laranjeira Cardoso FALTOU EXCLUÍDO
Madalena Maria Almeida Marques 8,2 valores EXCLUÍDA (n.° 10 do artigo 9° da Portaria n’ 125-A/2019)
Marta Sofia Estevam Miranda 9,9 valores ADMITIDA ao 2.e Método de seleção (AP)
Paula Cristina Fonseca Mendes Silvestre 8,3 valores EXCLUÍDA (n.° 10 do artigo 9’ da Portaria n.’ 125-A/2019)
Regina Isabel de Almeida Sebastiao 9,8 valores ADMITIDA ao 2.~ Método de seleção (AP)
Silvia Maria Azenha Marques 15,5 valores ADMITIDA ao 2.~ Método de seleção (AP)
Sónia Isabel Oliveira Martinho Ventura 10,7 valores ADMITIDA ao 2.~ Método de seleção (AP)
Tânia Filomena Mendes de Oliveira 8,7 valores EXCLUÍDA (n.’ 10 do artigo 9’ da Portaria n.° 125-A/2019)
Tânia Margarida Azenha Rodrigues FALTOU EXCLUÍDA
Vitor Manuel Domingues toureiro 14,8 valores ADMITIDO ao 2.~ Método de seleção (AI’)
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O Júri, no dia cinco de setembro procedeu à avaliação curricular da candidata admitida a esta avaliação em

que obteve o seguinte resultado: -—— — — -

cANDIDATo RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CURRICULAR
NOME CLASSIFIcAÇÃO ADMISSÃO

Ana Cristina Perpétuo Duque 17,57 valores ADMITIDA ao 2.e Método de seleflo (EAC)

Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos - Notificação dos candidatos admitidos ao 2.~ Método

de Seleção - de acordo com a Portaria 125-A/2019 de trinta de abril, terá agora início a aplicação dos segundos

métodos de seleção e de acordo com o artigo 10.9 da mesma Portaria os candidatos admitidos serão hoje

notificados através de uma carta registada com aviso de receção sobre o local, data e hora destes segundos

métodos de avaliação - Avaliação Psicológica e Entrevista de Avaliação de Competências, respetivamente.

A Avaliação Psicológica (AP) será realizada numa única fase, com a duração aproximada de uma hora e

quarenta e cinco minutos, terá lugar na Escola Sede do Agrupamento - Escola Básica e Secundária João Garcia

Bacelar da Tocha, no próximo dia dezanove de setembro de dois mil e dezanove (quinta feira) pelas dez horas, no

bloco A, na biblioteca, devendo os candidatos apresentar-se com quinze minutos de antecedência.

Os/as candidatos/as devem fazer-se acompanhar de documento de identificação válido, com fotografia. -

Só é permitido material de escrita, em cor azul ou preta e durante a prova não é permitido o uso de

dispositivos eletrônicos móveis de comunicação à distância. -—- -

A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) terá lugar na Escola Sede do Agrupamento - Escola Básica

e Secundária João Garcia Bacelar da Tocha, no próximo dia vinte e três de setembro de dois mil e dezanove

(segunda feira) pelas dezasseis horas, no Bloco A, Sala A2, devendo a candidata apresentar-se com quinze minutos

de antecedência. — — —

Serão anexos a esta ata o correio eletrônico a solicitar o apoio dos técnicos para a realização deste segundo

método de seleção. -

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: ~ cL____z ~0c a.~-.

Secretário(a): \~Á~
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