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Procedimento de seleção e recrutamento de dirigentes de direção

intermédia de 42 grau Ref 3 — Serviço de Logística e Tráfego

Aos treze dias do mês de março de 2020 pelas 17OOh m reuniu o júri do procedimento

referenciado em epígrafe, constituído por EngQ Álvaro Manuel Nobre de Gusmão Ramos,

Chefe da Divisão de Urbanismo e Obras Públicas, Dr Maria José Guerreiro Mendes

Couraça, Chefe da Divisão de Administração Municipal e Dr Maria João Augusto Pina,

Chefe da Divisão de Cultura, afim de proceder à seleção e ordenamento dos candidatos

ao procedimento concursal referido em epígrafe, conforme aviso publicado no Diário da

República n924, 2 série, de 04/02/2020.

Os requisitos de recrutamento ao procedimento concursal são os seguintes:

Os titulares dos cargos de direção intermédia de 4•2 grau so recrutados, nos termos

da Lei, de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por

tempo indeterminado, sem exigência de licenciatura, possuidores da respetiva

escolaridade obrigatória dotados de competência e aptidão para o exercício de funções

de direção, coordenação e controlo que reúnam experiência profissional mínima de

cinco anos dentro do tipo da atividade a recrutar.

Apresentou-se ao procedimento o candidato seguinte tendo no quadro abaixo sido

identificados os requisitos que são ou não cumpridos pelos candidatos.

AO — Contratado ou designado em funções públicas por tempo indeterminado

Ai — Possuidor de Escolaridade Obrigatória

AZ — Experiência Profissional mínima de 5 anos na área a recrutar



v — cumpre o requisito; x- não cumpre o requisito; NA — não aplicável

Verifica-se que o candidato reúne todos os requisitos de admissão, pelo que, sendo o
único candidato, se procedeu de imediato a sua avaliação curricular de acordo com os
critérios de classificação e ponderação definidos pelo júri do procedimento em 29 de
julho de2019.

AC=(HA+FP+EP+AD)/4

HA — Habilitações académicas

FP — Formação profissional

EP — Experiência profissional

AD — Avaliação de desempenho

Nome HA FP EP AD AC
José nácio Guerreiro Costa 18 20 20 18 19

AC — 19 valores

Poderá portanto o candidato seguir para a realização da entrevista pública de selecção.

E nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão.
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