ATA VII DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL

Procedimento concursal comum para a constituição de vínculo de emprego público a termo
resolutivo incerto, para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho da carreira/categoria
de Técnico Superior – Serviço de Direitos Sociais

Ao quinto dia do mês de março de dois mil e vinte e um, pelas catorze horas reuniu, por
videoconferência, o júri do procedimento concursal comum, aprovado pelo Órgão Executivo.

Estiveram presentes os seguintes elementos do júri: Paula Seno, na qualidade de Presidente,
Myrna Mendes, Sara Magalhães e Joana Vilela, ambas na qualidade de Vogais.

Após deliberação do Órgão Executivo de proceder à abertura de procedimento concursal
comum em título, a presente reunião teve como ordem de trabalhos, o seguinte:

PONTO I: Análise da comunicação da candidata Tessa Eliana Paredes Mendes;
PONTO II: Classificação do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção;
PONTO III: Elaboração da Lista Unitária de Ordenação Final.

PONTO I
Foi rececionada uma comunicação por parte da candidata Tessa Eliana Paredes Mendes,
indicando que a morada da convocatória para a Entrevista Profissional de Seleção se encontrava
incorreta. O Júri, deliberou, esclarecer a candidata que a convocatória para a Entrevista
Profissional de Seleção, publicitada nos locais habituais da Freguesia, contem a morada correta
para a realização do método de seleção. Faz-se constar em ata que, foi concedida uma nova
data e hora à candidata, dentro das condições disponíveis face à urgência de prover o lugar vago
para constituição de vínculo de emprego público a termo incerto apenas para o período de
pandemia, considerando que um candidato indicou, via e-mail, que não iria comparecer no dia e
hora agendado. Perante a possibilidade, a candidata rejeitou a mesma, pelo que se considera
que a candidata não compareceu ao método de seleção.
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PONTO II
Após a realização do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção, nos dias 4 e 5 de
março, este júri procedeu à análise das classificações do método de seleção em causa, as quais
constam nas fichas individuais. O elemento do Júri Joana Vilela esteve em substituição do
elemento Paula Seno, nas entrevistas dos candidatos Maria Margarida dos Reis Martins
Duarte, Manuel João Ferreira Galego e Cláudia Alexandra dos Santos Ramos Catana.

PONTO II
De seguida, procedeu-se à elaboração do resumo de classificações obtidas pelos candidatos
aprovados nos métodos de seleção aplicados e, consequentemente, foi elaborada a Lista
Unitária de Ordenação Final (Anexo II).
Foram verificados os empates nas classificações 15,06 valores. Uma vez que as candidatas
obtiveram a mesma classificação na Entrevista Profissional de Seleção, prosseguiu-se para o
segundo critério de desempate, de acordo com o aprovado na primeira reunião de Júri e com o
ponto 12 do aviso completo da oferta na Bolsa de Emprego Público n.º OE202012/0150.
Verificada toda a documentação apresentada pelas mesmas, constatou-se que as mesmas não
fizeram prova de ações de voluntariado. De seguida, contabilizaram-se as horas de formação
detidas, ordenando-se as candidatas pelo maior número de horas de formação, conforme Lista
Unitária de Ordenação Final (Anexo II).
As decisões desta reunião foram tomadas por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e decidido lavrar a presente ata que depois
de lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros do júri presentes na reunião.

Anexos:
Anexo I – Lista de Classificações da Entrevista Profissional de Seleção;
Anexo II – Lista Unitária de Ordenação Final.

Assinado por : PAULAAALEXANDRA
BERNARDINO
Presidente
SENO
Num. de Identificação: BI11484849
Data: 2021.03.08 17:54:44+00'00'
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Assinado por : Myrna Melício Mendes
Num. de Identificação:ABI13398623
Vogal
Data: 2021.03.08 16:24:16+00'00'

A Vogal

Assinado por : SARA DOS SANTOS MAGALHÃES
Num. de Identificação: BI10734019
Data: 2021.03.08 16:40:14+00'00'

A Vogal
Assinado por : Joana dos Santos Rato Pedreira
Vilela Robalo
Num. de Identificação: BI10872871
Data: 2021.03.08 17:04:44+00'00'
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