
 
 

ATA DE REUNIÃO – JÚRI DO CONCURSO  
N.º: 5 

 
Data: 14/04/2022 

  

Designação: 

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 1 (um) posto de 

trabalho para Assistente Operacional – Coveiro – Referência A, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. Aviso de Abertura n.º 

9500/2021 - Diário da República, 2ª Série – N.º 97/2021 - 19/05/2021 

Assunto: Resultados 1.º método de seleção – Cessação Procedimento Concursal 

Membros do Júri: 

 

Presidente: Glória Helena da Fonseca Calado Costa, Chefe de Divisão de Espaços 

Verdes e Higiene Pública da Câmara Municipal de Águeda; 

1.º Vogal: Victor Manuel Abrantes Silva, Coordenador Municipal do Serviço de 

Proteção Civil da Câmara Municipal de Águeda; 

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

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Águeda. 

Local: Câmara Municipal de Águeda Hora: 14:30 
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Primeiro 

De acordo com os fatores e critérios de apreciação e ponderação do primeiro método de seleção 

(prova de conhecimentos para os candidatos em geral e avaliação curricular para os que estejam a 

cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do posto de traba-

lho), definidos na Ata n.º 1, os resultados finais obtidos pelos candidatos são os constantes do(s) 

quadro(s) infra: 

Candidato(a) Classificação 

(0 a 20 valores) 

José Luís Simões de Oliveira 08,00 

Paulo Miguel Duarte Geraldo Vaz Não compareceu 

 

Segundo 

Considerando o disposto na alínea c) do ponto 16 do aviso de abertura, e de acordo com o n.º 9 e 

n.º 10 do artigo 9.º da Portaria n.º12-A/2021, de 11 de janeiro, são excluídos do procedimento os 

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

que não compareçam ao método de seleção, não lhes sendo aplicado o método ou fase seguinte.  

Deste modo e nos termos da alínea a) do ponto n.º 1 da referida Portaria, o Júri determina que o 

presente procedimento é considerado cessado.  

O Júri 
 
 
 
 

_________________________   _________________________   _________________________ 

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