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Designação: 

 

Procedimento concursal comum de recrutamento para o
trabalho para Técnico Superior 
em funções públicas por tempo indeterminado.
 

Assunto: Agendamento do 2.º método de seleção 

Membros do Júri: 

 

Presidente: 

Desporto da Câmara Municipal de Águeda;

1.º Vogal: Maria Helena de Almeida Marques, Técnica Superior da Divisão de Cultura 

e Desporto da Câmara Municipal de Águeda;

2º Vogal: João Nuno Sousa Go

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Águeda.

Local: Câmara Municipal de Águeda
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---------Aos vinte e um dias do mês de 

reuniu o Júri nomeado para o procedimento concursal comum de recrutamento 

1 (um) posto de trabalho para Técnico Superior 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

Presidente − Adriana Sofia Clemente Mesquita, Chefe de Divis

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

1º Vogal −  Maria Helena de Almeida Marques, Técnica Superi

Desporto da Câmara Municipal de Águeda; 

2º Vogal – João Nuno Sousa Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica de Recursos 

Humanos da Câmara Municipal de Ág

---------Esta reunião teve como objetivo proceder ao agendamento do 2.º método de seleção, 

Avaliação Psicológica, para os lugares acima referidos, nos termos do n.º 2 do artigo 

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

---------Avaliação Psicológica visa 

competências comportamentais dos can

previamente definido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Neste seguimento o júri deliberou agendar a aplicação do referido m

terá lugar na sala polivalente da 

3750-127 Águeda, devendo os candidatos, comparecerem na data

----- 
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Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 1 (um) posto de 
trabalho para Técnico Superior – Animação, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado. 

Agendamento do 2.º método de seleção – Avaliação Psicológica 

Presidente: Adriana Sofia Clemente Mesquita, Chefe de Divisão de Cultura e 

Desporto da Câmara Municipal de Águeda; 

Maria Helena de Almeida Marques, Técnica Superior da Divisão de Cultura 

e Desporto da Câmara Municipal de Águeda; 

João Nuno Sousa Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica de 

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Águeda. 

Câmara Municipal de Águeda Hora

Tipo de documento: Público. 

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

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

dias do mês de setembro de 2020, no Edifício dos Paços do Concelho, 

reuniu o Júri nomeado para o procedimento concursal comum de recrutamento 

1 (um) posto de trabalho para Técnico Superior – Animação, na modalidade

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

− Adriana Sofia Clemente Mesquita, Chefe de Divisão de Cultura e Desporto da 

------------------------------------------------------------------------------------------

−  Maria Helena de Almeida Marques, Técnica Superior da Divisão de Cultura e 

Desporto da Câmara Municipal de Águeda; -------------------------------------------------------------------------

João Nuno Sousa Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica de Recursos 

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

Esta reunião teve como objetivo proceder ao agendamento do 2.º método de seleção, 

Avaliação Psicológica, para os lugares acima referidos, nos termos do n.º 2 do artigo 

A/2019 de 30 de abril . -------------------------------------------------------------------------------

Avaliação Psicológica visa avaliar aptidões, características de personalidade e ou 

competências comportamentais dos candidatos, tendo como referência o perfil de competências 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

seguimento o júri deliberou agendar a aplicação do referido método de seleção, que 

lugar na sala polivalente da biblioteca municipal Manuel Alegre, sita na Rua 25 de Abril 3, 

, devendo os candidatos, comparecerem na data e hora abaixo mencionada:

N.º: 5 

 
Data: 21/09/2020 
  

cupação de 1 (um) posto de 
Animação, na modalidade de contrato de trabalho 

Adriana Sofia Clemente Mesquita, Chefe de Divisão de Cultura e 

Maria Helena de Almeida Marques, Técnica Superior da Divisão de Cultura 

mes, Técnico Superior da Unidade Técnica de 

Hora: 10:00 
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de 2020, no Edifício dos Paços do Concelho, 

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

Animação, na modalidade de contrato de 

------------------------------ 

ão de Cultura e Desporto da 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

or da Divisão de Cultura e 

------------------------------------------------------------------------- 

João Nuno Sousa Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica de Recursos 

------------------------------------------------------------------------ 

Esta reunião teve como objetivo proceder ao agendamento do 2.º método de seleção, 

Avaliação Psicológica, para os lugares acima referidos, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º da 

------------------------------------------------------------------------------- 

avaliar aptidões, características de personalidade e ou 

didatos, tendo como referência o perfil de competências 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

étodo de seleção, que 

, sita na Rua 25 de Abril 3, 

e hora abaixo mencionada: ----
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DIA 29/09/2020 
 
1ª Fase: Avaliação Psicológica 
 

NOME CANDIDATO

Paula Alexandra Marques Lopes Gonçalves

Luís Alberto Ferreira da Silva

Susana Raquel Salvador Rocha Magano

 
2ª Fase: Avaliação Psicológica 
 

Horário 
15H30 Paula Alexandra Marques Lopes Gonçalves
15H50 Luís Alberto Ferreira da Silva
16H10 Susana Raquel Salvador R

 

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

seleção, Avaliação Psicológica, através de e

no formulário de candidatura mencionou o e

o e-mail no formulário de candidatura através de carta registada, nos termos do artigo 10.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, 21

 

 
 
 
 
 
 
_________________________   _________________________   _________________________

                (Presidente)  
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Avaliação Psicológica – Provas 

NOME CANDIDATO Hora 

Paula Alexandra Marques Lopes Gonçalves 

09:00 Luís Alberto Ferreira da Silva 

ocha Magano 

 

Avaliação Psicológica – Entrevistas Individuais 

Candidatos 
Paula Alexandra Marques Lopes Gonçalves 
Luís Alberto Ferreira da Silva 
Susana Raquel Salvador Rocha Magano 

 

berou o júri, notificar os candidatos admitidos para a realização do 2.º método de 

seleção, Avaliação Psicológica, através de e-mail com recibo de entrega da notificação para quem 

no formulário de candidatura mencionou o e-mail e notificar os candidatos qu

mail no formulário de candidatura através de carta registada, nos termos do artigo 10.º da 

A/2019 de 30 de abril. --------------------------------------------------------------------------------

ndo a deliberar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, 

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

21 de setembro de 2020 

O Júri 

________________________   _________________________   _________________________

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

N.º: 5 

 
Data: 21/09/2020 
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berou o júri, notificar os candidatos admitidos para a realização do 2.º método de 

mail com recibo de entrega da notificação para quem 

mail e notificar os candidatos que não mencionaram 

mail no formulário de candidatura através de carta registada, nos termos do artigo 10.º da 

-------------------------------------------------------------------------------- 

ndo a deliberar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, 

------------------------------------------------------------- 

________________________   _________________________   _________________________ 

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