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ATA 4 DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL
Procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em

funções públicas a termo resolutivo incerto, para o preenchimento de um posto
de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional / Assistente
Operacional - Serviço de Higiene Urbana.
Ao terceiro dia do mês de setembro de dois mil e dezanove pelas 10 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; Ana Matias e Pedro Nunes, na qualidade de vogais efetivos.

Após deliberação do Órgão Executivo de proceder à abertura de procedimento
concursal comum em título, a presente reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:
PONTO l: Audiência prévia da fase de admissão e exclusão de candidaturas;
PONTO II: Concretização da Avaliação Curricular (AC);
PONTO III: Elaboração da Lista unitária de ordenação final (provisória).
PONTO l:
Este júri verificou que durante a audiência prévia da fase de admissão e exclusão de
candidaturas não foram rececionadas quaisquer exposições dos candidatos.
PONTO II:

O júri concretizou a Avaliação Curricular (AC) dos candidatos admitidos, de acordo com os
critérios definidos na primeira reunião deste órgão. Procedeu-se ao preenchimento da grelha
de avaliação curricular (Anexo l) e à elaboração da Lista de Classificações da Avaliação
Curricular (Anexo II), que será publicitada nos locais habituais.
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PONTO III:

Considerando que a AC é o único método de seleção e que a classificação final
corresponde à classificação obtida na AC, este júri procedeu à ordenação dos
candidatos. Verificadas situações de empate, as mesmas foram resolvidas de acordo

com os critérios definidos na primeira reunião deste júri, sendo que se verificou a
necessidade de fixar dois critérios adicionais: habilitação académica mais elevada e
data do término da habilitação académica.

1.° critério: maior
número de anos de
Nome do
Candidato

2.° critério: maior
número horas de

experiência nas
4.° critério:
formação nas funções
Posição
funções idênticas às
3.° critério:
idênticas às
data do
Classificação
atribuições,
atribuições,
habilitação término da na lista
na AC
competências ou
académica habilitação ordenada
competências ou
atividades
caraterizadoras do

posto de trabalho
Execução de

atividades

académica

final

caraterizadoras do

posto de trabalho

atividades do mesmo

grau de complexidade
com declaração
Erica Mena
Barreto Lopes

comprovativa:
Assistente

14,00

1;o

Operacional no
Agrupamento de
Escolas de 05-02-

2018 a 22-06-2018.
Segurança Contra
Incêndios (outubro

2014,2 horas);
Henrique Bento

Nisa

Sem declaração
comprovativa

14,00

Movimentação Manual
de Cargas (setembro

2.a

2010, 3 horas); Suporte
Básico de Vida Qunho
2012,4 horas)
Raquel Alves
Costa Carvalho

14,00

Sem declaração
comprovativa

Sem declaração

Ana Filipa
Pereira da Silva
Gonçalves

14,00

Sem declaração
comprovativa

Sem declaração

14,00

Sem declaração
comprovativa

Sem declaração

14,00

Sem declaração
comprovativa

Sem declaração
comprovativa

lida Lisete de
Almeida

Fernandes

comprovativa

Licenciatura

3.a

12.° ano

4.a

comprovativa

comprovativa

9.° ano

Fernandes da
Costa

5.a

Data

Raquel Sofia

Batista

Data
conclusão
26-07-2018

9.° ano

conclusão

14-06-2019

6.a

De seguida, procedeu-se à elaboração da respetiva Lista Unitária de Ordenação Final
(provisória) (Anexo III).
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Por fim, foi deliberado notificar os candidatos da publicitação da Lista de Classificações
da Avaliação Curricular, Lista Unitária de Ordenação Final (provisória) e do período de
audiência dos interessados.

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 l: Grelha de Avaliação Curricular;
Anexo II: Lista de Classificações da Avaliação Curricular;
Anexo III: Lista Unitária de Ordenação Final (provisória).

A Presidente

]o^ ^il^
A Vogal

O Vogal

^_.^ I\IM/^
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