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Designação : 

 

Procedimento de recrutamento e seleção de um estagi ário para ocupação de um posto 
de trabalho para o desempenho de funções no context o da administração local, 
prioritariamente às correspondentes à carreira de t écnico superior, para a área de 
Sociologia. 
 

Assunto : Ata de Avaliação Curricular 

Membros do Júri : 

 

Presidente  − Dr. João Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica de Recursos 

Humanos;  

1º Vogal  − Dr.ª Sara Silva, Técnica Superior da Divisão de Desenvolvimento Local; 

2º Vogal  – Dr.ª Ana Pinho, Técnica Superior da Divisão de Desenvolvimento Local. 

Local : Câmara Municipal de Águeda Hora : 09:30 

 
 
 

---------Aos 25 dias do mês de março do ano de 2015, no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu o 

Júri nomeado para o procedimento mencionado em epigrafe referente ao posto de trabalho para o 

desempenho de funções no contexto da administração local, prioritariamente às correspondentes 

à carreira de técnico superior, para a área de sociologia, estando presentes: ----------------------------- 

Presidente  − Dr. João Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica de Recursos Humanos; ----- 

1º Vogal  − Dr.ª Sara Silva, Técnica Superior da Divisão de Desenvolvimento Local; ------------------- 

2º Vogal  – Dr.ª Ana Pinho, Técnica Superior da Divisão de Desenvolvimento Local. ------------------- 

---------Esta reunião teve como objetivo proceder à Avaliação Curricular (AC) para o lugar acima 

referido, de acordo com o disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei 166/2014, de 6 de Novembro,  

artigo 7.º da Portaria n.º 254/2014, de 9 de dezembro e o Aviso n.º 1/2015, referente à oferta de 

estágios da Câmara Municipal de Águeda.-------------------------------------------------------------------------- 

---------Após verificação dos elementos apresentados pelos candidatos, designadamente a posse 

dos requisitos exigidos e a apresentação dos documentos essenciais à admissão, o júri deliberou 

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

 

Nº 
Registo  

Nome  Nota 

7688/2015 FABIANA PINTO VICENTE 8,60 
7699/2015 FÁTIMA CRISTINA TAVARES DA SILVA 6,80 
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---------O júri deliberou notificar todos os candidatos, concedendo um prazo de 2 dias úteis para se 

pronunciarem, por e-mail, se assim o entenderem, sobre a sua nota da Avaliação Curricular (AC).- 

---------O júri decidiu ainda convocar os candidatos admitidos, através de e-mail, para a Entrevista 

Individual (EI), a realizar no dia 20 de abril pelas 10:00 horas, na sala ao lado da Unidade Técnica 

dos Recursos Humanos nos Paços do Concelho.------------------------------------------------------------------ 

---------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, 9 de abril de 2015 

 

O Júri 
 
 
 
 
 
 

______________________     ______________________    _____________________ 
                (Dr. João Gomes)               (Dr.ª Sara Silva)                (Dr.ª Ana Pinho) 
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