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Designação: 

Procedimento de recrutamento e seleção de um estagiário, no âmbito da 6.ª edição – 
2.ª fase do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL), para 
o desempenho de funções correspondentes à carreira de técnico superior do regime 
geral da função pública, para a área de Recursos Humanos. 
 

Assunto: Ata de Apreciação das Candidaturas – Avaliação Curricular 

Membros do Júri: 

 

Presidente – Dr.ª Sílvia Laranjeira Martins, Chefe da Unidade Técnica dos Recursos 

Humanos; 

1.º Vogal – Dr.ª Ana Isabel Serrano da Silva, Chefe da Unidade Técnica Administrativa; 

2.º Vogal – Dr. João Nuno Sousa Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica dos 

Recursos Humanos. 

Local: Câmara Municipal de Águeda Hora: 10:30 

 

 

 

-------Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2020, no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu o 

Júri nomeado para o procedimento de recrutamento e seleção de um estagiário, no âmbito da 6.ª 

edição – 2.ª fase do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL), para o 

desempenho de funções correspondentes à carreira de técnico superior do regime geral da função 

pública, para a área de Recursos Humanos (ref.ª M), estando presentes: ---------------------------------

---------Presidente - Dr.ª Sílvia Laranjeira Martins, Chefe da Unidade Técnica dos Recursos 

Humanos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------1.º Vogal – Dr.ª Ana Isabel Serrano da Silva, Chefe da Unidade Técnica Administrativa;------

--------2.º Vogal – Dr. João Nuno Sousa Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica dos 

Recursos Humanos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Esta reunião teve como objetivo proceder à avaliação das entrevistas individuais realizadas 

para o estágio acima referido, correspondentes ao segundo método de seleção, bem como à 

elaboração da lista provisória de classificação final dos Candidatos admitidos e respetiva 

ordenação, após aplicação dos métodos de seleção, de acordo com o disposto no artigo 8.º do 

Decreto-Lei n.º 166/2014, de 6 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2019 de 

10 de abril e o Aviso n.º 1/2020 referente à oferta de estágios da Câmara Municipal de Águeda.-------

--------O Júri deliberou excluir do presente procedimento os Candidatos Beatriz Alexandra Firmo 

Pereira, Renato David dos Reis Prudêncio e Verónica Isabel Maravilha Rego por falta de 

comparência à entrevista individual. ----------------------------------------------------------------------------------

--------O Júri decidiu atribuir a seguinte classificação à entrevista individual realizada ao Candidato 

infra designado, de acordo com os parâmetros e fórmula constantes no Aviso n.º 1/2020:------------ 
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Nome Pitch (Pt) 
Perfil para a 
Função (P) 

Conhecimento 
da Função (C) 

Motivação e 
Interesse (M) 

Classificação 
Entrevista 

Individual (EI) 
Ricardo Filipe da Silva 
Vilela 

4 3 2 4 13 

 

-------Após aplicação dos métodos de seleção Avaliação Curricular (AC) e Entrevista Individual 

(EI), o Júri deliberou manifestar a intenção de atribuir aos Candidatos admitidos as classificações 

finais infra indicadas, resultantes da aplicação da fórmula constante no Aviso n.º 1/2020, 

procedendo à elaboração da lista provisória de Classificação Final (CF) dos Candidatos, em 

conformidade com os resultados obtidos:---------------------------------------------------------------------------- 

 

Nome 
Avaliação 

Curricular (AC) 
Entrevista 

Individual (EI) 
Classificação 

Final (CF) 
Ordenação 

Ricardo Filipe da Silva 
Vilela 

12 13 12,50 1.º 

 

-------O júri deliberou notificar todos os Candidatos, via e-mail com recibo de entrega, concedendo-lhes 

o prazo de 10 dias úteis para se pronunciarem por escrito, se assim o entenderem, em sede de 

audiência prévia, nos termos regulados pelos artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------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, 12 de junho de 2020 

 

O Júri 

 

 

 

 

 

______________________   ______________________   ______________________ 
    (Dr.ª Sílvia Martins)       (Dr.ª Ana Isabel Silva)        (Dr. João Gomes) 
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