RECRUTAMENTO POR RECURSO À MOBILIDADE DE 1 LUGAR DA CARREIRA E CATEGORIA DE
ASSISTENTE TÉCNICO – ÁREA DE EDUCAÇÃO
ATA III
AVALIAÇÃO CURRICULAR
ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO
CLASSIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO FINAL
Ata das Operações
Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, nesta vila, no edifício dos Paços do Concelho, na respetiva sala de
reuniões, de acordo com o disposto no artigo da 14.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, reuniu o júri
do concurso, designado por deliberação da Câmara na reunião ordinária de 29 de março de 2021, constituído por:
Presidente – Tânia Raquel Silvestre Esteves, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social, em regime de substituição;
1º Vogal Efetivo - Susana Maria dos Santos Lopes, Técnica Superior, que substituirá a Presidente do júri nas suas faltas e
impedimentos;
2º Vogal Efetivo – Sónia Alexandra Vicente Lopes, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, em regime de Substituição;
A presente reunião teve como finalidade proceder à ordenação final, mediante a aplicação da seguinte fórmula de ordenação final
constante da ata 1:
OF= ((AC*70%)+(EPS*30%))
em que:
OF = Ordenação Final; AC = Avaliação Curricular; EPS = Entrevista Profissional de Seleção.
Assim:
1.1 – A Avaliação Curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional,
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de
desempenho obtida pelos candidatos, necessárias ao exercício da função:
Classificação do Método de Seleção - Avaliação Curricular

Candidatos
Carla Maria Silva Campos Raminhos
Mónica Susana Ribeiro

Classificação
15,379
14,250

1.2 – A Entrevista Profissional de Seleção que visa avaliar a experiência profissional e aspetos comportamentais, evidenciados
durante a entrevista, nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal:
Classificação do Método de Selecção - Entrevista Profissional de Selecção

Candidatos

Classificação

Carla Maria Silva Campos Raminhos
Mónica Susana Ribeiro

12,000
15,000

2 – A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento resultará da média aritmética ponderada das classificações
quantitativas dos dois métodos de seleção:
Métodos de Selecção

Candidatos
Carla Maria Silva Campos Raminhos
Mónica Susana Ribeiro

Classificação

AC

70%

EPS

30%

15,379
14,250

10,765
9,975

12,000
15,000

3,600
4,500

14,365
14,475

Mais deliberou o júri, por unanimidade, proceder a ordenação final, conforme segue:
Ordenação Final
1.º
2.º

Candidatos
Mónica Susana Ribeiro
Carla Maria Silva Campos Raminhos

Classificação
14,475
14,365

Em cumprimento do disposto no artigo 22.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, o júri deliberou, por
unanimidade, proceder à audição dos candidatos no âmbito do exercício do direito de participação dos interessados, notificando-os,
por oficio registado, para no prazo de 10 dias úteis, dizerem por escrito o que se lhes oferecer.

Os candidatos que pretendam apresentar alegações, devem fazê-lo através do formulário para o exercício do direito de participação
dos interessados, que é de utilização obrigatória e se encontra disponível em http:/www.cm-alenquer.pt.

Não havendo mais assuntos a tratar, a senhora presidente do júri deu por encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada digitalmente por todos os membros do júri.
O Júri,
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