6.ª EDIÇÃO DO PEPAL
(1) ESTÁGIO PROFISSIONAL NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ÁREA DE COMUNICAÇÃO - NÍVEL 6
(REF.ª M2)
ATA 2
Aos 28 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, nesta vila, na sala de reuniões desta Câmara, pelas 16
horas e 30 minutos, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 166/2014, de 6
de novembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2019 de 10 de abril, reuniu o júri do procedimento de
seleção referenciado em epígrafe, constituído por:

- Edgar Manuel Lopes Pereira; Presidente;
- Sandra Belchior Ferreira, 1.º vogal e
- Sónia Alexandra Vicente Lopes, 2.º vogal.

Após aplicação dos métodos de seleção Avaliação Curricular e Entrevista Individual de acordo com os
critérios estabelecidos no aviso n.º 2/2019 do programa de estágios profissionais na administração local,
o júri elaborou a seguinte lista de classificação.

Nome
João Miguel da Silva
Pinheiro Leite

Avaliação Curricular (AC)

Entrevista Individual

Classificação Final

HA CO

FP EP Total

(EI)

(C F)

18

10

12

12,50

15

10

13,25

Legenda:
CF = AC (40%) + EI (60%)

De acordo com os resultados obtidos nos métodos de seleção Avaliação Curricular e Entrevista
Individual, e após a ordenação final, o júri deliberou por unanimidade proceder à elaboração do projeto de
lista de classificação e ordenação final do único candidato. (anexo1).

O júri deliberou ainda, publicitar na sua página eletrónica em www.cm-alenquer.pt a presente ata e o
projeto de lista constante no ANEXO I, e promover a notificação dos candidatos no âmbito da audiência
prévia dos interessados, que dispõe de 10 (dez) dias úteis, para dizer por escrito, o que se lhe oferecer
sobre o projeto de lista de classificação e ordenação final.

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 e achada conforme, vai ser assinada digitalmente por
todos os membros do júri.

O JÚRI,
Assinado de forma digital

Edgar Manuel Lopes
Edgar Manuel por
Pereira
2020.01.30 10:38:25
Lopes Pereira Dados:
Z

______________________________________________________
(Presidente)

Assinado de forma digital por
sandra.ferreira
Dados: 2020.02.03 14:41:37 Z
______________________________________________________

sandra.ferreira

(1.º Vogal)

sonia.lo
pes
______________________________________________________
Assinado de forma
digital por
sonia.lopes
Dados: 2020.01.30
10:55:13 Z

(2.º Vogal)
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Anexo I
Projeto de Lista de Classificação e Ordenação Final

Ordenação
1.º

Avaliação Curricular
(40%)

Nome

João Miguel da Silva Pinheiro
Leite

Entrevista Individual Classificação Final
(60%)
AC (40%) + EI (60%)

13,25

12,00

O JÚRI,
de forma digital por
Edgar Manuel Assinado
Edgar Manuel Lopes Pereira
Lopes Pereira Dados: 2020.01.30 10:38:58 Z
______________________________________________________

(Presidente)
Assinado de forma digital por
sandra.ferreira
Dados: 2020.02.03 14:42:01 Z

sandra.ferreira
______________________________________________________
(1.º Vogal)

sonia.lopes

Assinado de forma
digital por sonia.lopes
Dados: 2020.01.30
10:55:29 Z

______________________________________________________
(2.º Vogal)

12,50

