MUNICÍPIO DE ALPIARÇA

Procedimento concursal (concurso externo de ingresso) de recrutamento para o preenchimento, em regime de
contrato de trabalho por tempo indeterminado de seis postos de trabalho correspondentes à carreira de
bombeiro municipal, categoria de bombeiro sapador
Ata n.° 4

Aos 14 dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte nos Paços do Município de Alpiarça, pelas 12 horas reuniu
o júri do procedimento concursal comum tendo em vista o preenchimento de 6 (seis) postos de trabalho
correspondentes à carreira de bombeiro municipal, categoria de bombeiro sapador, 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 4 de dezembro de 2019 do Sr. Vereador João Pedro Costa
Arraiolos.
l. A presente reunião teve como objetívo proceder à correçao e avaliação da Prova Escrita de Conhecimentos que
decorreu no dia quatorze de novembro do ano dois mil e vinte. Os candidatos que compareceram à prova de
conhecimentos são os constantes da lista de presenças anexa, que se encontra devidamente rubricada pêlos
mesmos e pelo Presidente do Júri.
2. A candidata Eunice Jesus da Rosa Freitas, apesar de devidamente convocada, não compareceu na data e hora
marcada no local de realização da prova, pelo que o júri decidiu excluí-la do procedimento concursal, nos termos
do disposto no ponto 11 do aviso de abertura publicado na BEP.
3. O Júri deu inicio à correçâo das provas, tendo deliberado, por unanimidade, atribuir as seguintes valorações
conforme provas individuais anexas e que fazem parte integrante da presente ata:

Código da Prova

Classificação

l

13,50 valores

3

20,00 valores

4

3,80 valores

5

20,00 valores

4. Seguidamente o Júri procedeu à abertura do envelope contendo a folha de códigos dos candidatos fazendo a
sua correspondência:

Código da Prova

Nome do Candidato

Classificação

l

Ana Filipa Henriques Duque lldefonso

13,50 valores

3

Orlando Domingos D'Avó

20,00 valores

4

Rui Manuel Raposo Pereira

5

Sérgio Miguel Tendeiro Paulino

3,80 valores
20,00 valores

5. Mais deliberou o júri, publicitar a lista dos resultados obtidos, ordenada alfabeticamente, em anexo à presente
ata, afixando-a no átrio das instalações do Município de Alpiarça e disponibilizando-a na sua página eletrónica em
www.cm-alpiarca.pt, bem como convocar oportunamente os candidatos aprovados no 2.° método de seleçao
para a realização do 3.° método de seleção, o exame psicológico de seleçao, indicando a data, hora e local de
realização dos mesmos.

6. Dada por finda a missão do júri, foi a reunião encerrada eram 12:30 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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