ATA DE REUNIÃO – JÚRI DO CONCURSO
PROCEDIMENTO REF.ª E
Data: 30/04/2015

Designação:

Assunto:

Procedimento de recrutamento e seleção de um estagiário para ocupação de um 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
Arquivo.

Ata da Entrevista Individual
Presidente − Dra. Maria Moreira, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira;

Membros do Júri:

1º Vogal − Dr. João Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica dos Recursos
Humanos;
2º Vogal – Dra. Manuela Almeida, Técnico Superior da Unidade Técnica Administrativa

Local:

Câmara Municipal de Águeda

Hora:

10:30

---------Ao vigésimo primeiro dia do mês de abril 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 arquivo, estando presentes: ----Presidente − Dra. Maria Moreira, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira; ----------------------1º Vogal − Dr. João Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica dos Recursos Humanos ; -----2º Vogal – Dra. Manuela Almeida, Técnico Superior da Unidade Técnica Administrativa ----------------------Esta reunião teve como objetivo proceder à avaliação da Entrevista Individual (EI) para o
lugar acima referido, de acordo com o disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei 166/2014, de 6 de
Novembro e o Aviso n.º 1/2015, referente à oferta de estágios da Câmara Municipal de Águeda.-----------Foram admitidos à Entrevista Individual deste procedimento e notificados para a sua
realização os candidatos ANA RAFAELA SANTOS LEMOS, BEATRIZ ISABEL CORREIA NOBRE, SARA
FILIPA LOPES SANTOS LUÍS, SÓNIA SOFIA FERNANDES DA COSTA e TERESA ALEXANDRA DA
SILVA CUSTÓDIO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------A candidata BEATRIZ ISABEL CORREIA NOBRE não compareceu na data e hora marcada e
no local da realização da Entrevista Individual, o que equivale à exclusão do presente
procedimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Entrevista Individual visava avaliar, informações sobre comportamentos profissionais
diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais para o exercício da
função, sendo considerados e ponderados os seguintes fatores de maior relevância: capacidade
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de expressão e fluência verbais, motivações e interesses, capacidade de relacionamento
interpessoal e espírito de grupo e sentido crítico.--------------------------------------------------------------------------Em conformidade com as classificações constantes na ficha individual dos candidatos, e
que faz parte integrante desta ata, a classificação da Entrevista Individual resulta da média
simples dos fatores de apreciação. ------------------------------------------------------------------------------------

Nº
Registo
8180/2015
8414/2015
8415/2015
8417/2015

Nome

Nota

ANA RAFAELA SANTOS LEMOS
SARA FILIPA LOPES SANTOS LUÍS
SÓNIA SOFIA FERNANDES DA COSTA
TERESA ALEXANDRA DA SILVA CUSTÓDIO

3,00
10,00
6,50
6,50

---------Finalmente 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 Entrevista
Individual.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, 30 de abril de 2015
O Júri
Assinado
digitalmente
por MARIA DE
MARIA DE LA LA
CONCEPCION CONCEPCION
MOREIRA
MOREIRA
FERREIRA
FERREIRA
Data:
2015.04.30
09:35:48 +0100

______________________
(Dr.ª Maria Moreira)
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João
Nuno
Sousa
Gomes

Ata de Entrevista
Individual - Procedimento
de recrutamento e seleção
de um estagiário para
ocupação de um 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
Arquivo
Assinado digitalmente por
João Nuno Sousa Gomes
Localidade: Águeda
Data: 2015.04.29 17:31:20
+0100

______________________
(Dr. João Gomes)

MARIA
MANUELA
FERNANDES
DE ALMEIDA

Ata de Entrevista
Individual - Procedimento
de recrutamento e seleção
de um estagiário para
ocupação de um 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 Arquivo
Assinado digitalmente por
MARIA MANUELA
FERNANDES DE
ALMEIDA
Localidade: Águeda
Data: 2015.05.05 10:05:41
+0100

_____________________
(Dr.ª Manuela Almeida)
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