
0~

FERRE RA
ALENTEJO

MUN~CIP$0

Procedimento concursal para o recrutamento de um lugar de
dirigente de direção intermédia de 4° grau

Ref..a1~ Dirigente intermédio de 4°grau do Serviço de Logística e Tráfego

Ata

Aos vinte seis do mês de maio do ano de dois mil e vinte, pelas 16:30 horas, no
edifício da Assembleia Municipal, reuniu o júri do procedimento concursal, para
recrutamento de um lugar de Dirigente intermédio de 4° grau do SLT-Serviço de Logística
e Trafego , designado por deliberação da Assembleia Municipal de 29 de abril de 2019,
sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião ordinária de 20 de março de 2019,
constituído pelo Chefe da Divisão de Urbanismo e Obras Públicas da Municipal de Ferreira
do Alentejo, Álvaro Manuel Nobre de Gusmão Ramos, na qualidade de presidente do júri e
pelos vogais, a chefe da Divisão de Administração Municipal da Câmara Municipal de
Ferreira do Alentejo, Maria José Guerreiro Mendes Couraça, e pela Chefe da Divisão de
Cultura Municipal da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, Maria João Augusto Pina,
a fim de procederem à ordenação final dos candidatos, de acordo com as classificações
obtidas nos diferentes métodos de seleção, e com os critérios de avaliação definidos na ata
da reunião do júri realizada no dia 29/07/2019.

Ponderadas as classificações quantitativas obtidas nos métodos de seleção e
aplicando a fórmula definidora da classificação final, CF = AC x 40% + EP x 60%, o júri
atribuiu, por unanimidade a classificação que a seguir se enuncia:

1.0 José lnácio Guerreiro Costa 16 valores

Em anexo à presente ata e dela fazendo parte integrante consta o mapa referente
à ordenação final do candidato.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente
ata que depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos membros do júri.
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Categoria: Dirigente intermédio de 4°grau

Unidade Orgânica: Serviço de Logística e Tráfego

Mapa da ordenação final
CF = (AC x 40% + EP x 60%)

Candidato

osé Inácio Guerreiro Costa
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