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Designação : 

 

Procedimento de recrutamento e seleção de um estagi ário para ocupação de um posto 
de trabalho para o desempenho de funções no context o da administração local, 
prioritariamente às correspondentes à carreira de t écnico superior, para a área de 
Arquivo. 
 

Assunto : Ata da Lista de Ordenação Final dos Candidatos 

Membros do Júri : 

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 

Local : Câmara Municipal de Águeda Hora : 14:00 

 
 
 

---------Ao oitavo 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 -------------- 

---------Terminada a aplicação dos métodos de seleção e face às classificações finais obtidas, o 

júri deliberou proceder à elaboração da lista de ordenação final dos candidatos, para o lugar acima  

referido, nos termos do artigo 8.º da Portaria n.º 254/2014 de 9 de dezembro, e do Aviso n.º 

1/2015 referente à oferta de estágios da Câmara Municipal de Águeda.------------------------------------ 

---------Neste seguimento, o júri, aplicando a fórmula classificativa constante do referido aviso (CF 

= AC ×××× 60% + EI ×××× 40%), deliberou atribuir a seguinte classificação final, em resultado das 

classificações atribuídas em cada um dos métodos de seleção utilizados: Avaliação Curricular e 

Entrevista Individual, tendo a lista unitária de ordenação final ficado constituída e ordenada da 

seguinte forma, depois de transposta para uma escala classificativa de 0 a 20 valores: --------------- 

 

Nº 
Registo  

Ordenação  Nome  
Classificação 

Final 
8415/2015 1º SÓNIA SOFIA FERNANDES DA COSTA 14,80 
8414/2015 2º SARA FILIPA LOPES SANTOS LUÍS * 17,60 
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8417/2015 3º TERESA ALEXANDRA DA SILVA CUSTÓDIO * 13,48 
8180/2015 - ANA RAFAELA SANTOS LEMOS ** - 

 

* O Candidato frequentou programas de estágios financiados por fundos públicos (nacionais e/ou comunitários), 

nos quais se incluem os apoiados por fundos concedidos diretamente pela Comissão Europeia. 

** O Candidato não obteve classificação positiva no método de seleção Entrevista Profissional. 

 

---------Finalmente, o Júri decidiu comunicar aos interessados, a classificação que lhe foi atribuída, 

concedendo um prazo para aceitação do estágio que terá de ser expressa através de correio 

eletrónico para o endereço geral@cm-agueda.pt e consumado no prazo máximo de 72 horas. ----- 

---------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, 8 de maio de 2015 

 

O Júri 
 
 
 
 
 
 
 

______________________     ______________________    _____________________ 
               (Dr.ª Maria Moreira)             (Dr. João Gomes)       (Dr.ª Manuela Almeida) 
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