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Câmara 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

Relatório das operações de classificação dos candidatos e ordenação
final

ATA

No dia vinte e um de janeiro, do ano de dois mil e vinte e um, pelas dez horas,

os membros efetivos do júri do procedimento, Maria José Cabral Gamito Costa,

Henrique Manuel Cuiça e João António Guerreiro Camacho, presidente, vogal

efetivo e vogal suplente respetivamente, reuniram para a elaboração da lista de

ordenação final para provimento de um assistente operacional, área social.

Foram tidas em conta as avaliações dos candidatos nos seguintes métodos de

seleção, prova de conhecimentos, avaliação psicológica e entrevista profissional

de seleção. Com base nessas avaliações foi aplicada a fórmula final de

apuramento dos candidatos, publicitada através da Bolsa de Emprego Publico,

oferta n° 0E202004/0112 — Rer D, que é, CF=PC+AP+EPS, sendo que a

Classificação Final resulta da média das três provas cuja ponderação é a

seguinte:

- Prova de conhecimentos (60%);

- Avaliação Psicológica (30%);

- Entrevista Profissional de Seleção (10%).

Nos termos do disposto no n°1, do artigo 23°, da portaria n° 125-A12019, de 30

de abril, deve ser publicitada a lista da classificação final dos candidatos

admitidos ao referido procedimento concursal, devendo ser promovida a

audiência prévia dos interessados por um prazo não inferior a 10 dias.
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Listagem dos candidatos por método de seleção e respetivas ponderações

Prova de Ponderação Avaliação Ponderação Entrevista Ponderação Ordenação
Profissional

Conhecimento 60% Psicológica 30% de Seleção 10% Final
André Tiago Aragão dos Santos 13,95 8,37 16,00 4,80 16,00 1,60 14,77
Maria José Galiado Pombinho 11,50 6,90 16,00 4,80 12,00 1,20 12,90
Sandra Lúcia Mousinho Figueira
Raposo 11,50 6,90 20,00 6,00 14,66 1,47 14,37


