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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.° 4
Aplicação do segundo método de seleção- Avaliação Psicológica
Aos dezanove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, pelas
catorze horas, 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 lnácio
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 objeto a analise e aprovação dos resultados obtidos no 2°
método de seleção, avaliação psicológica, conduzida pela firma Pluritema no
passado dia 2 de dezembro de 2020, tenho o júri deliberado, por unanimidade,
o seguinte:
Aprovar o relatório de avaliação psicológica levada a cabo pela firma Pluritema,
apenso a esta ata e a classificação dele constante.
De acordo com o mesmo foi o seguinte o resultado obtido pelo candidato:
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Zeferino António
Salgadinho Serra
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Candidato reprovado no segundo método de seleção (avaliação psicológica),
por ter obtido uma valoração inferior a 9.5 valores.
De acordo com o aviso publicado na bolsa de emprego público em 03/07/2020,
item 12.3, consideram-se excluídos do procedimento concursal os
candidatos que faltem a qualquer dos métodos de seleção ou que tenham
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases de
seleção, não lhes sendo aplicado o método ou fase seguinte (sic)
Assim o candidato Zeferino António Salgadinho Serra considera-se excluído do
concurso.
Deverá promover-se a audiência prévia do interessado nos termos da legislação
em vigor.
Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião tendo sido decidido
lavrar a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada
por todos os membros do júri.
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