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Procedimento de seleção e recrutamento de Assistente Operacional — REF

E — 3 postos de trabalho com grau de complexidade 1

Aos 28 dias do mês de maio de 2020 pelas 15.00h m reuniu o júri do procedimento

referenciado em epígrafe, constituído por Eng2 Álvaro Manuel Nobre de Gusmão Ramos,

Chefe da Divisão de Urbanismo e Obras Públicas, José Inácio Guerreiro Costa, Chefe do

serviço de Logistica e Tráfego e Dr. João António Guerreiro Camacho, Técnico Superior

de Sociologia afim de proceder à seleção e ordenamento dos candidatos ao

procedimento concursal referido em epígrafe, conforme aviso n2 6015/2020 publicado

no Diário da República n271, 2 série, de 09/04/2020.

Os requisitos de recrutamento ao procedimento concursal são os seguintes:

aO) Os candidatos ao cargo são recrutados, nos termos da Lei, de entre trabalhadores

com ou sem relação jurídica de emprego público, dotados de competência técnica e

aptidão para o exercício de funções de carácter manual relacionados com a remoção de

lixos ou equiparados, limpeza de ruas, fossas, sargetas e sumidouros, recolha de resíduos

sólidos e lavagem de vias públicas, que reúnam cumulativamente, os seguintes

req u is itos

ai) Serem detentores da escolaridade mínima obrigatória

a2) Terem nacionalidade portuguesa

a3) 18 anos de idade completos

a4) Robustez fisica

aS). Cumprimento das leis de vacinação obrigatória



Apresentaram-se ao procedimento os candidatos seguintes tendo no quadro abaixo

sido identificados os requisitos que são ou não cumpridos pelos candidatos.

No m e ai a 2 a3 a4 aS

António Manuel de Almeida Silva v v v v v

Diogo Carlos Antunes Ferreira v v v v v

José Carlos Pereira Fernandez v v v v v

José Maria Balão Loição v v v v v

Luís Filipe Coelho Inverno v v v v v

Mansa José Raposo Rego Cascarrinho v v v v v

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

Verifica-se assim que todos os candidatos cumprem cumulativamente os requisitos
exigíveis, pelo que reúnem as condições legais necessárias ao recrutamento, o que
determina que podem seguir para a realização da prova prática de conhecimento a ter
lugar no próximo dia 23 de junho pelas 10.00h nas instalações dos estaleiros
municipais.

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

Eng2 Álvaro Manuel Nobre d usmão Ramos

J sé Inácio Guerreiro Costa

Dr. João António Guerreiro Camacho


