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Ata de Entrevista Profissional de Seleção e Ordenação Fina’

Procedimento de recrutamento por mobilldade interna entre órgãos, na
carreira e categoria de Assistente Operacional, na área profissional de
mecânica, para 1 posto de traba~ho, com contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, pelo período de 18 meses, para a
Subunidade~.Orgânica operacional Setor da Administração Direta

Aos 08 dias do mês de setembro de 2021, pelas 10:00 horas, o júri do
concurso, composto pela Presidente, Álvaro Manuel Nobre de Gusmão Ramos,
Chefe da Divisão de Urbanismo e Obras Públicas, pelos vogais efetivos, José
Inácio Guerreiro Costa, Chefe do Serviço de Transporte e Maria José Guerreiro
Mendes Couraça, Chefe da Divisão da Administração Municipal, reuniu no
edifício da Assembleia Municipal em Ferreira do Alentejo, analisou e aprovou
por unanimidade os critérios de apreciação e ponderação dos fatores de
avaliação bem como o sistema de classificação final constantes nesta ata para
o procedimento de recrutamento por mobilidade interna entre órgãos, de 1
posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional com
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, pelo
período de 18 meses, para a Subunidade-Orgânica Operacional

—

Setor da

Administração Direta.
Resultados da Entrevista Profissional de Seleção:
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Existindo apenas um candidato o Júri decidiu proceder de imediato à
ordenação final.

Nome
José Manuel de Jesus Favinha

AC

EPS

OF

16,40

14

15,44

Nos termos dos artigos 1000 e 101° do código do procedimento administrativo e
do artigo 36° da referida portaria, o júri decidiu ainda conceder um prazo de 10
dias úteis ao candidato para se prenunciar, por escrito, se assim o entender.

Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade.

E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião eram 11:30
horas, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos membros
do júri.
O Júri

