
ATA DE REUNIÃO – JÚRI DO CONCURSO 
N.º: 4

Data: 03/06/2020

Designação:

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 1 (um) posto de
trabalho para Assistente Operacional  – Serviço de Sinalização, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Assunto:
Resultados do 1.º método de seleção – Prova de Conhecimentos

Membros do Júri:

Presidente:  Marco António Marques Ferreira, Chefe de Divisão de Manutenção da

Câmara Municipal de Águeda;

1.º Vogal: Dina Matilde Sarrico Batel, Técnica Superior da Divisão de Manutenção da

Câmara Municipal de Águeda;

2º  Vogal: João  Miguel  Pereira  Ribeiro,  Técnico  Superior  da  Unidade  Técnica  de

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Águeda.

Local: Hora:

---------Aos três dias do mês de junho de 2020, no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu o Júri

nomeado para o procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 1 (um) posto

de trabalho para Assistente Operacional – Serviço de Sinalização, na modalidade de contrato de

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

Presidente −  Marco António  Marques Ferreira,  Chefe de Divisão de Manutenção da Câmara

Municipal de Águeda; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

1º Vogal −  Dina Matilde Sarrico Batel, Técnica Superior da Divisão de Manutenção da Câmara

Municipal de Águeda; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2º  Vogal –  João  Miguel  Pereira  Ribeiro,  Técnico  Superior  da Unidade  Técnica  de  Recursos

Humanos da Câmara Municipal de Águeda. ------------------------------------------------------------------------

---------Esta reunião teve como objetivo proceder à classificação do 1.º método de seleção, Prova

de Conhecimentos, para o lugar acima referido. -------------------------------------------------------------------

---------Foram admitidos à Prova de Conhecimentos deste procedimento concursal e notificados

para  a  sua  realização  os  candidatos  António  Carlos  Simões  Correia;  Elisio  Manuel  Pereira

Fernandes;  Henrique Manuel Alves Ferreira;  João António Castanheira Leite;  João Manuel dos

Santos Dias;  João Pedro da Rosa Duarte;  Jorge Miguel  Ferreira Maia;  José Manuel  da Silva

Pereira; José Rafael Martins Marques; Leonel Gameiro Soares; Tiago André Abrantes Madureira;

Tiago Miguel Nunes Gonçalves e Vitor Manuel Martins Queirós. ---------------------------------------------

---------Os candidatos  Elisio  Manuel  Pereira  Fernandes;  Henrique  Manuel  Alves  Ferreira;  José

Manuel da Silva Pereira; Leonel Gameiro Soares; Tiago André Abrantes Madureira e Vitor Manuel

Martins Queirós não compareceram na data e hora marcada e no local de realização da Prova de
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Conhecimentos, o que equivale à exclusão do procedimento concursal, conforme a alínea a) do

ponto 16 do aviso de abertura. -----------------------------------------------------------------------------------------

---------A  Prova  de  Conhecimentos,  que  visou  avaliar  os  conhecimentos  académicos  e  ou

profissionais e as competências técnicas dos candidatos necessárias ao exercício de determinada

função foi de carácter individual e assumiu a forma prática, onde foram considerados parâmetros

de avaliação tais como, perceção e compreensão da tarefa, qualidade de realização, celeridade

na  execução  e  grau  de conhecimentos  técnicos  demonstrados,  da  qual  incidiu  sobre  tarefas

correntes  do  posto  de  trabalho  a  concurso,  conforme  caracterização  do  posto  de  trabalho

constante no ponto 8 do aviso de abertura. -------------------------------------------------------------------------

---------Após realização da Prova de Conhecimentos Prática, o júri procedeu à classificação da

prova realizada pelos candidatos, conforme tabela infra: --------------------------------------------------------

Candidato Classificação

  António Carlos Simões Correia 17,00 valores

  João António Castanheira Leite 04,00 valores

  João Manuel dos Santos Dias 10,00 valores

  João Pedro da Rosa Duarte 08,00 valores

  Jorge Miguel Ferreira Maia 10,00 valores

  José Rafael Martins Marques 17,00 valores

  Tiago Miguel Nunes Gonçalves 12,00 valores

---------Considerando o disposto na alínea c) do ponto 16 do aviso de abertura, e de acordo com o

n.º 10 do artigo 9.º da Portaria n.º125-A/2019 de 30 de abril, são excluídos do procedimento os

candidatos que tenham obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases,

não lhes sendo aplico o método ou fase seguinte. ----------------------------------------------------------------

---------Isto  considerado,  o  júri  deliberou  a  exclusão  do concurso os  candidatos  Elisio  Manuel

Pereira  Fernandes;  Henrique  Manuel  Alves  Ferreira;  José  Manuel  da  Silva  Pereira;  Leonel

Gameiro Soares; Tiago André Abrantes Madureira e Vitor Manuel Martins Queirós por não terem

comparecido na data e hora marcada e no local de realização da Prova de Conhecimentos e

excluir  João António  Castanheira  Leite  e  João  Pedro da Rosa  Duarte  por  terem obtido  uma

valoração inferior a 9,5 valores, não lhes sendo aplicável a audiência de interessados, uma vez
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que, a mesma só se realiza após a apreciação de candidaturas e aos candidatos que completem

o procedimento com aprovação em todos os métodos de seleção aplicados e constantes da lista

unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, sendo que, os candidatos excluídos podem

interpor recurso hierárquico ou tutelar do ato de exclusão nos termos da Portaria n.º 125-A/2019

de  30  de  abril,  conforme  orientações  emanadas  na  presente  data  pela  Direção-Geral  da

Administração e do Emprego Público (DGAEP). -------------------------------------------------------------------

---------Mais deliberou o júri, notificar os candidatos admitidos para a realização do 2.º método de

seleção, Avaliação Psicológica, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º conjugado com o artigo 10.º,

ambos da Portaria n.º125-A/2019 de 30 de abril. ------------------------------------------------------------------

 ---------Po fim, o júri deliberou, publicitar os resultados obtidos no presente método de seleção,

afixando em local visívil e público desta Câmara Municipal e disponibilizar os mesmos na página

eletrónica em www.cm-agueda.pt, nos termos do n.º 1 do artigo 25.º  da Portaria n.º125-A/2019 de

30 de abril. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------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, 03 de junho de 2020

O Júri

_________________________   _________________________   _________________________

                (Presidente)                        (1.º Vogal)                                     (2.º Vogal)
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