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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE UM
POSTO DE TRABALHO DA CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE
OPERACIONAL (pedreiro), NA MODALIDADE DE CONTRATO DE
TRABALHO EM FUNÇOES PUBLICAS POR TEMPO DETERMINADO (12
MESES)

Ata n.° 3

Aplicação do primeiro método de seleção- Prova de conhecimentos

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, pelas doze horas,

no edifício dos Paços do município, reuniu o júri do procedimento concursal

supra indicado, estando presentes, o presidente, Álvaro Manuel Nobre de

Gusmão Ramos, Chefe da Divisão de Urbanismo e Obras públicas; o primeiro

vogal efetivo, José Inácio Guerreiro Costa, Chefe do Serviço de Logística e

Tráfego, e o segundo vogal efetivo Paulo Sérgio Faleiro Mira Simão, técnico

superior na área de engenharia civil.

A reunião teve como analise e aprovação dos resultados obtidos no 10 método

de seleção, a prova de conhecimentos, de acordo com os critérios fixados na ata

n° 1 do júri datada de 15 de junho de 2020, tenho o júri deliberado, por

unanimidade, o seguinte:

Na realização da prova foram consideradas as seguintes competências:

A - Identificar nominalmente as ferramentas e equipamentos utilizados na prova

valorado até ao máximo de 4 valores.

B — Construir parede com as dimensões (1 ,OOxl ,00)m2 valorado até um máximo

de 7 valores

C — Usar de forma adequada as ferramentas fornecidas valorado até um máximo

de 4 valores

D — Verificar a perpendicularidade e dimensões da parede valorado até um

máximo de 3 valores
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E —Verificar o acabamento da parede, amarração das camadas, corte dos tijolos,

extremidades do muro valorado até um máximo de 2 valores

Nome A B C D E Classificação final

Zeferino António

Salgadinho Serra 4 7 3 2 1 17 valores

Candidatos aprovados no primeiro método de seleção (Prova de

Conhecimentos), por terem obtido uma valoração igual ou superior a 9.5 valores,

devendo ser convocados para submissão ao método de seleção seguinte

(Avaliação psicológica):

- Zeferino António Salgadinho Serra

O candidato aprovado será convocado para a realização do método de seleção

seguinte, por carta registada, conforme previsto na alínea b) do artigo 100,

conjugado com o n°2 do artigo 25° da portaria n° 125-A12019, de 30 de abril.

Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião, pelas 15 h.1 5m foi

decidido lavrar a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai ser

assinada por todos os membros do júri.

O Presidente do Júri:

O 1° Vogal efetivo:
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