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Camara Municipal de Ferreira do Alentejo
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de
emprego publico em regime de contrato de trabalho por tempo
indeterminado na carreiralcategoria de Assistente Operacional com Código
de Oferta na Bolsa de Emprego Publico, n° 0E20200410112 Refa D
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PROVA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

Aos quatro dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e um, pelas 10
horas, no edifício dos paços do Concelho, reuniu o júri do procedimento supra
identificado, constituído pela presidente, Maria José Cabral Gamito Costa, Chefe
da Divisão Social, e pelos vogais, Silvia Claúdia Abel Guerreiro, técnica superior
Investigação Social Aplicada e Henrique Manuel Cuiça, Chefe do Serviço de
Equipamentos Lúdicos e Praticas Desportivas, da Câmara Municipal de Ferreira
do Alentejo, a fim de analisarem os mapas com os resultados das provas de
avaliação psicológica aplicados aos candidatos pela empresa Pluritema, no dia
dois de dezembro, pelas onze horas, no salão multiusos.
Apresentam-se, na lista abaixo, os resultados obtidos pelos Candidatos na
respetiva prova.
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Notas quantitativas dos candidatos
Nome
Ana Paula Tavares Realista Bernardino
André Tiago Aragão dos Santos
Maria José Galiado Pombinho
Sandra Lúcia Mousinho Figueira Raposo

Classificação
16 valores
16 Valores
16 Valores
20 Valores

Não existem candidatos excluídos, neste método de seleção, uma vez que, todos
obtiveram uma valoração igual ou superior a 9.5 valores. Os candidatos serão
convocados para submissão ao método de seleção seguinte
Entrevista
Profissional de Seleção.
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Nada mais havendo a tratar, e para constar, lavrou-se a presente ata que, depois
de lida e confirmada, foi assinada pelos elementos do júri.
Ferreira do Alentejo 04 de janeiro 2021
O júri
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