
ATA DE REUNIÃO – JÚRI DO CONCURSO 
N.º: 3

Data: 15/01/2015

Designação :
Procedimento  concursal  comum  de  recrutamento  para  o cupação  de  um  posto  de
trabalho para Fiscal Municipal de 2.ª Classe, na mo dalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado.

Assunto : Ata – Prova de Conhecimentos e Avaliação Curricular

Membros do Júri :
Presidente  −  Dr.ª Maria Moreira, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira; 

1º Vogal  −  Eng.ª Ana Matos, Chefe da Divisão de Gestão Urbanística;

2º Vogal  – Dr.ª Sílvia Martins, Chefe da Unidade Técnica de Recursos Humanos.

Local : Hora :

---------Aos 15 dias do mês de janeiro do ano de 2015, no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu

o Júri nomeado para o procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de um

posto de trabalho para Fiscal Municipal de 2.ª Classe, na modalidade de contrato de trabalho em

funções públicas por tempo indeterminado, estando presentes: ----------------------------------------------

Presidente  − Dr.ª Maria Moreira, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira; -------------------------

1º Vogal  −  Eng.ª Ana Matos, Chefe da Divisão de Gestão Urbanística; ------------------------------------

2º Vogal  – Dr.ª Sílvia Martins, Chefe da Unidade Técnica de Recursos Humanos. ----------------------

---------Esta  reunião  teve  como  objetivo  proceder  à  correção  e  classificação  da  Prova  de

Conhecimentos bem como à classificação da Avaliação Curricular, para o lugar acima referido. ----

---------Foi  admitido  à  Prova  de  Conhecimentos  deste  procedimento  e  notificado  para  a  sua

realização  o  candidato  Ricardo  Dinis  Ferreira  da  Silva  e  a  candidata  Marisa  Liliana  Oliveira

Rodrigues foi admitida à Avaliação Curricular. ---------------------------------------------------------------------

---------A Prova de Conhecimentos, que visou avaliar os conhecimentos gerais e específicos dos

candidatos, relativamente às matérias e diplomas referidos no ponto 20.1 do aviso de abertura, é

parte integrante do presente procedimento concursal. -----------------------------------------------------------

---------A  Avaliação  Curricular  visou  analisar  a  qualificação  da  candidata,  designadamente  a

habilitação académica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e

da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida. -----------------

---------Aplicados os métodos de seleção supra mencionados,  o júri  deliberou,  para  efeitos de

seleção de candidatos, atribuir a seguinte classificação: --------------------------------------------------------

Candidato Nota

Marisa Liliana Oliveira Rodrigues 10,75 valores
Ricardo Dinis Ferreira da Silva 13,50 valores
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---------O júri deliberou notificar os candidatos através de e-mail, nos termos da alínea a) do n.º 3

do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º

145-A/2011, de 06 de abril, dos resultados da Prova de Conhecimentos e da Avaliação Curricular

e convocar os mesmos para a Entrevista Profissional de Seleção a realizar no dia 22 de janeiro de

2015, no Edifício dos Paços do Concelho, de acordo com a seguinte calendarização:------------------

Candidato HORA

Marisa Liliana Oliveira Rodrigues 10 h      
Ricardo Dinis Ferreira da Silva 10 h 30

---------Nada mais havendo a deliberar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata,

que vai ser lida e assinada pelos elementos do júri. --------------------------------------------------------------

Águeda e Paços do Concelho, 15 de janeiro de 2015

O Júri

______________________   ______________________   _____________________
              (Dr.ª Maria Moreira)    (Eng.ª Ana Matos)      (Dr.ª Sílvia Martins)

Imp-06-54_A04 Tipo de Documento: Público Pág. 2 / 2

Praça do Município – 3754-500 ÁGUEDA PORTUGAL
Tel (+351) 234610070 – Fax (+351) 234610078 – Linha Verde: 800203197

e-mail presidente@cm-agueda.pt –  www.cm-agueda.pt 
NIF 501090436


		2015-01-15T11:41:52+0000
	Ana Maria Nogueira de Matos


		2015-01-15T12:47:32+0000
	Maria de la Concepcion Moreira Ferreira
	Assinatura de Documentos


		2015-01-16T10:14:30+0000
	SILVIA LARANJEIRA MARTINS




