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ATA DE APLICAÇÃO DO 2º MÉTODO DE SELEÇÃO
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA Ref-I a)
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um posto de
trabalho na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para a carreira de assistente operacional com a referência a)
{c()"eiro). ·-·----------·------·····-·------------·-------------------------------·--·---------------·
Aos vinte e dois do mês de novembro de dois mil e vinte e um, pelas nove horas,
reuniu o júri do procedimento concursal, para constituição de relação jurídica de
emprego público no regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para o preenchimento de um posto de trabalho, para a carreira geral
de assistente operacional referência a) (coveiro).------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes elementos do júri: Presidente: Isabel Maria
Oliveira Femandes; 1ºVogal efetivo: António José Barbosa Ahrieida Felizes; 2º" Vogal
efetivo; Fernanda Maria Moreira Soares Pinheiro; a reunião teve como objetivos: ---

º

1 Deliberar, elaborar e publicitar a grelha de graduação dos resultados obtidos no
2º método de seleção, avaliação psicológica, realizada no IGAP a 13 de novembro de
2021. -----·--------------------------------------------------------------------------------------------2º Notificar os candidatos para a realização do 3º método de seleção a entrevista
profissional de seleção. -------~------~-----------------------~-------------------------------------Entrando no primeiro ponto da ordem de trabalhos, o júri recebeu o ofício remetido

pelo correio, em 17 de novembro de 2021 pelo IGAP, o qual deu conhecimento que,
para a realização do 2º método de seleção, a avàliação

psicológica~

o âmbito da

referência a) compareceu o único candidato convocado.---------~-------------------------Mais deu conhecimento do resultado final e classificação obtida pelo candidato
presente que realizou a Avaliação Psicológica.-------------------------------------------------
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Nos termos do disposto no n 2 1 artigo 252 da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, o
júri procedeu à divulgação dos resultados obtidos no 2º método de seleção, através

da seguinte .lista: ----.. .,------------------------------------------------------------------------------CANmDATOS DA REFERÊNCIA a)

DOMINGOS D'AVÓ COELHO

IPresença na Prova Classificação
ICompareceu ··~---'-1_2_ __ __ _ _ __

~·--·----------------~--------

O Júri deliberou por unanimidade aplicar o 3º método de seleção ao candidato que

compareceu ao 2º método de seleção e obtive classificação superior a 9,5 valores.-Entrando no 2º e último ponto da ordem de trabalhos o júri deliberou por
unanimidade convocar o candidato para a realização do 3º método de seleção. -----Não havendo outros assuntos a tratar no que se refere a este concurso, foi lavrada a
presente ata que, irá ser publicitada na página eletrónica da freguesia e afixada no
placar exterior existente na sede da junta, e que depois de lida e achada conforme,
vai ser devidamente assinada pelos membros do júri. --------------------------------------

o júri,
Presidente,

~lJJ

1º Vogal efetivo,

22 Vogal efetivo,
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