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ATA Nº 5 

 

REUNIÃO DE JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE 

RECRUTAMENTO PARA ASSISTENTE OPERACIONAL NA ÁREA PROFISSIONAL DE SERRALHEIRO 

 

Ao décimo primeiro dia de maio de dois mil e vinte e um, pelas onze horas, nas instalações do 

Departamento de Recursos Humanos, reuniu o júri do procedimento concursal em epígrafe, 

nomeado por despacho do Sr. Vereador do Departamento de Recursos Humanos de 05 de 

junho de 2020, na proposta de abertura do concurso (Informação n.º 123/DGRH/APG, de 22 

de maio de 2020). 
 

Presentes: 
 

Presidente: Eng.ª Lucília da Conceição Caetano da Silva Reis, Chefe da Divisão de Habitação. 
 

Vogais: 

- Eng.º João Pedro Florindo Lourenço, Técnico Superior da Divisão de Habitação, que 

substitui a Presidente nas suas faltas e impedimentos. 

 

- Dra. Carla Cristina Pratas Semedo, Técnica Superior da Divisão de Gestão de Recursos 

Humanos.  
 

Deliberou o júri, por unanimidade, proceder à discussão da seguinte ordem de trabalhos: 
 

 

1. Resultados da aplicação do primeiro método de seleção; 

2. Calendarização do segundo método de seleção obrigatório – Avaliação Psicológica; 

3. Notificação dos candidatos. 
 

 

1. Os resultados da aplicação do primeiro método de seleção - Prova de Conhecimentos (prova 

prática), tiveram a seguinte expressão: 

Nome Classificação Observações 

Carlos Miguel Carvalho Rodrigues - Faltou 

Délcio dos Santos Cruz - Faltou 

Duarte Manuel Lopes Dias - Faltou 

Fernando Manuel Alves Mendes Francisco 19 - 

Fernando Monteiro Macedo 19 - 

Joaquim Rebocho Constantino - Faltou 
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Nome Classificação Observações 

Miguel Cunha Tomás 14 - 

Raúl António Monteiro Martins 17 - 

Rui Manuel Gonçalves Carvalho Gomes 16 - 

 

Os candidatos que faltaram ou obtiveram valoração inferior a 9,5 valores na aplicação do 

método de seleção ficam excluídos do procedimento, não se lhes aplicando os métodos 

seguintes, conforme deliberado pelo júri na sua primeira reunião (ata n.º 1). 
 
 

2. No que diz respeito à aplicação do método de seleção – Avaliação Psicológica (AP), 

deliberou o Júri, por unanimidade, definir a seguinte calendarização: 
 

Nome Horário Data 

Fernando Manuel Alves Mendes Francisco 

08 de junho 
de 2021 11h30 

Fernando Monteiro Macedo 

Miguel Cunha Tomás 

Raúl António Monteiro Martins 

Rui Manuel Gonçalves Carvalho Gomes 

 

 

A Avaliação Psicológica realizar-se-á no Centro de Formação Profissional, sito nas Oficinas 

Municipais do Fanqueiro, Rua do Funchal, 2670-364 Loures.  
 

 

Todos os candidatos deverão comparecer no local de realização do método de seleção com 

10 minutos de antecedência, com máscara de proteção respiratória, fazendo-se acompanhar 

do cartão de identificação, de caneta e de óculos, caso deles necessitem. 
 

 

A não utilização de máscara de proteção respiratória implicará a impossibilidade de entrada na  

instalação e de realização da avaliação psicológica. 
 

Na eventualidade de estar infetado por Covid-19, apresentar sintomas suspeitos ou estar de 

quarentena, deverá comunicar de imediato e enviar a declaração médica comprovativa. 
 

 

Os candidatos que não compareçam à aplicação do método serão excluídos do procedimento. 
 

 

Serão ainda excluídos do procedimento concursal os candidatos que obtenham uma valoração 

inferior a 9,5 valores, não se lhes aplicando os métodos de seleção seguintes. 
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3. Por último deliberou o júri, por unanimidade, notificar os candidatos da deliberação 

constante da presente ata. 
 

 

Não havendo mais assuntos a considerar foi encerrada a reunião. 

 

O JÚRI 

 

______________________________________ 

(Lucília Reis) 

 
 

______________________________________ 

(João Lourenço) 
 

 

______________________________________ 

(Carla Semedo) 
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