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Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de

emprego público em regime de contrato de trabalho a tempo

indeterminado na carreira categoria de Assistente Operacional (serviços

gerais)1 posto de trabalho com grau de complexidade 1 — Ref F

Aplicação do segundo método de seleção- Avaliação Psicológica

ATA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, pelas onze 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 Inácio Guerreiro Costa, encarregado dos

serviços de Administração Direta municipais e o segundo vogal efetivo Ana da Conceição Pegas

Melão Guerreiro coordenadora técnica da secção de Recursos Humanos da Divisão de

Administração Municipal A reunião teve como objeto a analise e aprovação dos

resultados obtidos no 2~ método de seleção, avaliação psicológica, conduzida pela firma

Pluritema Lda no passado dia 17 de fevereiro de 2022, tendo o júri deliberado, por

unanimidade, o seguinte:

Aprovar o relatório de avaliação psicológica levada a cabo pela firma Pluritema Lda,

apenso a esta ata e a classificação dele constante.

De acordo com o mesmo foi o seguinte o resultado obtido pelos candidatos que se

apresentaram a este método de seleção:
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- Média
Pontuaçuo Classdlcaçao Classifkaçao

Media Quantitativa Qualitativa
Nome Candidato Procedimento Coecuisal Idade final 1SF Quantitativa Coenportamental ~ do Candidato Oliciol do

(peicentil] [1SF n) APP Candklato

1 Ana Mana Gonçalaeu do Ó AO - Rnfer€tiaa F 43 10 8 16 12 Sufidente

2 Ana Paula Fanlio Floréndo AO - Referência 1 55 10 8 20 16 Bom

3 Fernandolm’ge Pereira Marques de Ouvem AO- Rnfeeênda E 62 16 8 20 16 Bom

4 laimeManuelPaidinoVentura AO-Referêncial 57 8 4 16 12 Suficiente

5 JoaolrnnascoBaiioAbelo AO-ReferênciaF 5 47 12 20 16 Bom

6 NatdadeiesunEtpadaLudovmoMateus AO-ReferênciaF 42 53 12 16 16 Bom

7 Vitor Manuel Asas Salazar AO - Ref F 49 4 20 12 Suficiente

Todos os candidatos foram considerados aptos para o desempenho das funções, pelo

que poderão seguir para o terceiro método de seleção, a entrevista profissional de

seleção, ficando a mesma agendada para dia 13 de maio pelas 14h.30m

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.

O Presidente do Júri:

O 1~ Vo~fetivo:

O 2~ V’:al efetivo:

~


