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ALVALADE
Junta de Freguesia

ATA 10 DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL

Procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para a carreira/categoria de Assistente Técnico / Assistente
Técnico - Serviços Gerais da Divisão Administrativa.

Ao décimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e dezanove pelas dez horas,
reuniu na sede da Freguesia de Alvalade, o júri do procedimento concursal comum,
aprovado pelo Órgão Executivo.

Estiveram presentes os seguintes elementos do júri: Sara Magalhães, na qualidade de
Presidente; Joana Vilela e Madalena Viana, na qualidade de vogais efetivos.

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

PONTO l: Exposição em audiência prévia do candidato Tiago Pinho;
PONTO II: Lista de classificações da Avaliação Psicológica;
PONTO III: Lista de classificações da Entrevista de Avaliação de Competências;
PONTO IV: Lista unitária de ordenação final (provisória).

PONTO l:

Foi rececionado nova exposição em sede de audiência prévia após a publicação das
classificações da Prova de Conhecimentos. O Júri analisou o teor da exposição e
reitera a posição anteriormente defendida.
Este Júri deliberou notificar o candidato para comunicação do deferimento.

PONTO II:

Este júri rececionou, por parte da entidade responsável pela concretização da
Avaliação Psicológica, os respetivos resultados. Foram verificadas as folhas de
presenças e analisado o respetivo Relatório que se encontram em pasta reservada.
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Não existindo nada a referir, foi elaborada a lista de classificações da Avaliação
Psicológica (Anexo t).

PONTO III:

Após a concretização da Entrevista de Avaliação de Competências, este júri procedeu
à elaboração da lista de classificações do mesmo método (Anexo II).

Ponto IV:

Procedeu-se à elaboração do resumo das classificações obtidas pêlos candidatos nos
métodos aplicados (Anexo III) e consequentemente foi elaborada a lista unitária de
ordenação final (provisória) (Anexo IV).

Verificou-se na ordenação que existiam candidatos em igualdade de classificação,
pelo que foram adaptados os critérios definidos na ata 1 deste Júri, sendo que se
encontram evidenciados no Anexo IV.
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Este júri deliberou posteriormente:

- Publicitar a lista de classificações da Avaliação Psicológica, a lista de classificações
da Entrevista de Avaliação de Competências e a lista unitária de ordenação final
(provisória) nos locais habituais;

- Notificar os candidatos, nos termos previstos na alínea a) artigo 10.° da Portaria n.c
125-A/2019, de 30 de abril (Portaria), informando dos locais de publicitação das listas
de classificações e do período de audiência prévia (no caso dos candidatos excluídos).
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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:

I - Lista de classificações da Avaliação Psicológica;
II - Lista de classificações da Entrevista de Avaliação de Competências;
Ill - Resumo das classificações;
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IV - Lista unitária de ordenação final (provisória).

A Presidente
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A Vogal
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A Vogal
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