MUNICIPIO DE ALPIARÇA

PROCEDIMENTO

CONCURSAL

(CONCURSO

EXTERNO

DE

INGRESSO)

DE

RECRUTAMENTO

PARA

O

PREENCHIMENTO, EM REGIME DE CONTRATO E TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO, DE 2 POSTOS DE
TRABALHO CORRESPONDENTES À CARREIRA DE BOMBEIRO MUNICIPAL E CATEGORIA DE BOMBEIRO
MUNICIPAL DE 3.2 CLASSE

Ata n.2 4

Aos 3 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte nos Paços do Município de Alpiarça, pelas 10 horas
reuniu o júri do procedimento concursal comum tendo em vista o preenchimento de 2 postos de trabalho
correspondentes à carreira de Bombeiro Municipal, na modalidade de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado, previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Município de Alpiarça, autorizado por
despacho de 3 de junho de 2019 do Senhor Vereador João Pedro Costa Arraiolos.

A presente reunião teve como objetivo proceder avaliação do método de seleção Prova Física, que decorreu no
dia 28 de janeiro do ano dois mil e vinte, sendo que todos os candidatos convocados compareceram na data e
hora marcada no local de realização da prova (Nave Desportiva de Alpiarça), sendo que as provas físicas foram
realizadas com a colaboração do técnico superior do Gabinete de Desporto do Município, Dr. Rui Catela.

Face aos resultados obtidos pelos candidatos o júri deliberou, por unanimidade, atribuir as seguintes
classificações:

Nome do Candidato

Classificação

Cooper

Classificação

Classificação

Abdominais

8

12,80 valores

55

13,00 valores 2760 m 13,60 valores

8

12,80 valores

42

10,40 valores 2865 m 14,60 valores

2

5,80 valores

40

10,00 valores 2210 m

Flexões na
Barra

Bernardo Castelo
Gaspar Pinto
Rafael Fernandes
Duarte
Rui André Teodoro
Pereira

8,10 valores

Aplicação da fórmula de cálculo:
((2 x Cooper) + Flexões + Abdominais)/4

Nome do Candidato

Cálculo

Classificação Final

Bernardo Castelo Gaspar Pinto

((2 x 13,60) + 12,80 + 13,00)/4

13,25 valores

Rafael Fernandes Duarte

((2 x 14,60) + 12,80 + 10,40)/4

13,10 valores

Rui André Teodoro Pereira

((2 x 8,10) + 5,80 + 10,00)/4

8,00 valores

Mais deliberou o júri, publicitar a lista dos resultados obtidos, que se encontra em anexo à presente ata, notificar
o candidato excluído, bem como convocar oportunamente os candidatos aprovados para a realização do método
de seleção, em data, hora e local a indicar oportunamente aos mesmos.

Dada por finda a missão do júri, foi a reunião encerrada eram 10:30 horas, e de tudo para constar, se lavrou a
presente ata que depois de lida e achada conforme, vai ser assinada.
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