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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

ATA
Ao décimo terceiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, o júri do procedimento, Maria
João Augusto Pina, chefe da Divisão de Cultura, Maria Armanda Palma Salgado, chefe do Serviço
de Educação e Bibliotecas e Maria José Mendes Couraça, chefe da Divisão de Administração
Municipal, decorridos mais de dez dias úteis após a publicação da ata da prova de entrevista e de
ordenação final dos candidatos, revalidou a 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 EPS-entrevista OF-ordenação final
curricular 70% profissional de seleção

30%

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

Olávio M. Rodrigues 16,18 (11,33) 19 (5,70) 11,33+5,70- 17,03 valores
Alcaçarém
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Na ordenação final foi tida em conta a seguinte fórmula 0F= 70%AC+30% EPS em que:
OF = Ordenação Final

AC = Avaliação Curricular

EPS Entrevista Profissional de Seleção

Será publicada a lista de ordenação final.

Não havendo mais assunto a tratar, o presidente do júri deu por encerrada a reunião.

Maria João Pina


