
Procedimento de recrutamento por mobilidade intercarreiras entre órgãos,  de 1 posto de
trabalho na carreira e categoria de técnico superior com contrato de trabalho em funções

públicas por tempo indeterminado para a unidade orgânica-Serviço de Educação e
Bibliotecas

Método de seleção: entrevista profissional 

Ao décimo quinto dia do mês de Novembro, do ano de dois mil e vinte e dois, a partir das
dez horas da manhã, reuniu o júri do procedimento  ut supra,  presidido por Maria João Augusto
Pina, chefe da Divisão de Cultura, Maria Armanda Palma Salgado, chefe do Serviço de Educação e
Bibliotecas e Maria José Guerreiro Mendes Couraça, chefe da Divisão de Administração Municipal,
vogal que substituiu João António Guerreiro Camacho, que pediu escusa ao procedimento, para a
realização da entrevista profissional aos candidatos apurados na prova de avaliação curricular.

Dos três candidatos apurados na prova de avaliação curricular e convocados por e-mail para
a prova de entrevista, apenas dois se apresentaram à referida prova a saber: Maria Dulce Dinis
Costa e Olávio Manuel Rodrigues Alcaçarém.  Paulo Fernandes Marrafas Conde  não compareceu à
prova de entrevista profissional de seleção.

As entrevistas profissionais de seleção visaram avaliar, de forma objetiva e sistemática, de
acordo com o guião pré-definido pelo júri, a experiência profissional, a capacidade de comunicação,
de relacionamento interpessoal e a motivação dos candidatos.

O  júri  atribuiu,  por  unanimidade,  as  seguintes  classificações  às  provas  de  entrevista
profissional de seleção:

Maria Dulce Dinis Costa

A =  Enquadramento  e
desenvolvimento
funcional

B  =  Capacidade  em
estabelecer  objetivos
organizacionais

C  =  Capacidade  de
comunicação

D = Motivação para o
desempenho  das
funções

Nota final da prova

16 20 12 12 15

Olávio Manuel Rodrigues Alcaçarém

A =  Enquadramento  e
desenvolvimento
funcional

B  =  Capacidade  em
estabelecer  objetivos
organizacionais

C  =  Capacidade  de
comunicação

D = Motivação para o
desempenho  das
funções

Nota final da prova

16 20 20 20 19



O júri procedeu ainda à ordenação final dos candidatos que  cumpriram os métodos de seleção
definidos para o procedimento ut supra e que se apresenta  abaixo:

Ordenação Final dos candidatos que completaram as provas de avaliação curricular e de
entrevista profissional de seleção

Candidato AC-avaliação
curricular 70%

EPS-entrevista
profissional  de  seleção
30%

OF-ordenação final

M. Dulce Dinis Costa 18 (12,60) 15 (4,50)  12,60+4,50-17,10 valores

Olávio M. Rodrigues
Alcaçarém

16,18 (11,33) 19 (5,70) 11,33+5,70- 17,03 valores

Na ordenação final  foi tida em conta a seguinte fórmula OF= 70%AC+30% EPS em que:

OF = Ordenação Final

AC = Avaliação Curricular

EPS = Entrevista Profissional de Seleção

Nos termos do artigo 122º do Código do Procedimento Administrativo e dos art.º 22º e 23º
da Portaria 125 A/2019, de 30 de Abril, devem ser notificados,  por escrito, os três candidatos que se
apresentaram ao procedimento para, no prazo de dez dias, dizerem o que se lhes oferecer.   

Não  havendo  mais  assunto  a  tratar,  o  presidente  do  júri  deu  por  encerrada  a  reunião
lavrando-se esta ata que vai ser assinada por todos os membros do júri

Júri

Maria João Pina

Maria Armanda Salgado

Maria josé Couraça
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