
C A M A R Á M U N I C I P A L D E M O R A

Procedimento concursai para constituição de relação jurídica de emprego público em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de um Assistente Operacional, na
carreira e categoria de Assistente Operacional (Cozinheira)

ATA NB5 DA REUNIÃO DO JÚRI

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezanove, pelas 9h e 30m, reuniu na Câmara

Municipal de Mora, o júri do procedimento concursai para a constituição de relação jurídica de

emprego público, em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado, da carreira e

categoria de assistente operacional (um posto de trabalho criado e não ocupado no mapa de

pessoal), tendo sido aprovada a sua abertura por despacho do Senhor Presidente da Câmara

Municipal, Eng.e Luis Simão Duarte de Matos de quatro de dezembro de dois mil e dezoito.

A presente reunião teve dois pontos em aaálise:

a) Apreciação da valorização da Entrevista Profissional de Seleção (EPS) previsto como método

de seleção complementar no n^ 18 do procedimento concursai mencionado em epígrafe,

aberto por aviso n^. 1790/2019 publicado no Diário da República II Série, n$ 22, de 31 de

janeiro. As entrevistas foram realizadas pelo júri.

b) Elaboração da Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos

Analisados e registados os dados das fichas individuais da EPS o júri procedeu de acordo como

estabelecido pelo ponto ne 19 do aviso publicado no Diário da República M Série, n^ 22, de 31

de janeiro tendo como base de valoração a fórmula prevista no mesmo ponto do aviso.

Lista ordenada alfabeticamente dos resultados da Prova de Entrevista de Seleção

NS
candidato

1

2

3

4

Nome

Carla Andreia Granja do Amaral
Cidália Isabel Dias Vidigal

Floripes da Conceição Sousa Laurindo

Teresa Isabel Teles de Matos Filipe
Dedeiras

Prova de
Entrevista
de Seleção

7,000
6,000

6,000

6,500

Resultado

Admitido

Admitido
Admitido

Admitido

OBS

Em face dos resultados obtidos na Entrevista Profissional de Seleção (EPS) o júri de acordo com

estabelecido pelo ponto n^ 19 do aviso ne.1790/2019 publicado no Diário da República II Série,
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n^ 22 de 31 de janeiro e tendo como base a valoração de cada um do métodos aplicou a

fórmula prevista no mesmo ponto do aviso e deliberou por unanimidade proceder à

publicitação da Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos de acordo com o artigo 34.e

da Portaria 83-A/2009 de 22 de janeiro e republicada em 6 de abril de 2011.

Importa referir que no processo de avaliação das candidaturas não foram registados

candidatos com vinculo à função pública como são definidas as seguintes prioridades de

admissão:

1̂  Prioridade: os candidatos que estão em "reconversão profissional" (antiga requalificação) -

alínea d) do n^ l do art.e 36^ da lei 35/2014;

2^ Prioridade: os candidatos com contrato por tempo indeterminado e os militares, de acordo

com a ordem dos valores obtidos na lista classificativa final nos termos do n.? 3 e n.2 4 do

Art.^SOe da Lei 35/2014, na versão da lei 25/2017;

33 Prioridade: os contratados a termo e os sem vínculo, de acordo com a ordem dos valores

obtidos na lista classificativa fina! nos termos do n.s 3 e n.s 4 do Art.esoe da Lei 35/2014, na

versão da lei 25/2017,

Assim e para cumprimento do acima estipulado, a lista Unitária de Ordenação final é a

seguinte:

Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos

Avaliação

Ordenação
final dos

Candidatos

1

2

3

4

Nome

Teresa Isabel Teles de Matos

Filipe Dedeiras

Carla Andreia Granja do Amaral

Cidália Isabel Dias Vidigal

Floripes da Conceição Sousa

La u rindo

Prova de
conhecimentos

15,800

15,000

14,900

14,600

Avaliação
Psicológica

16,000

16,000

16,000

16,000

Entrevista
Profissional
de Seleção

6,500

7,000

6,000

6,000

Classificação
Final

13,060

12,850

12,505

12,370
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Para cumprimento do estipulado do artigo 369 da Portaria 83-A/2009 de 22 de janeiro e

republicada em 6 de abril de 2011, o Júri deliberou notificar todos os candidatos através de

ofício registado das valorizações de cada um dos métodos que foram aplicados e a lista

Unitária de Ordenação Final dos Candidatos.

O Júri deliberou ainda, dando cumprimento aos artigos 1212 e 1229 do CPA, dar um prazo de

10 dias audiência dos interessados. As reclamações das decisões do júri são obrigatoriamente

feitas através do formulário de Exercício do Direito de Participação de Interessados que se

encontra disponível na página eletrónica do municipio-fwww.cm-mora.pt).

O júri decidiu, de acordo com n$ l do artigo 335 da Portaria S3-A/2009 de 22 de janeiro e

republicada em 6 de abril de 2011, afixar a presente ata no edifício dos Paços do Concelho do

Município de Mora e dtsponibilizá-la na página eletrónica do município -(www.cm-mora.pt).

Não havendo mais assuntos a tratar, o senhor Presidente do Júri deu por encerrada a reunião

da qual, para constar, se lavrou a presente ata que lida, foi aprovada por unanimidade e

assinada por todos os membros do Júri.

O JÚRI

~\

e Manuel Ri(José Manuel Ribeiro Pinto)

(António Luís Fernandes Carlos

\a Elisa Boto Pinheiro Martins)


