Município deA!p3arçs)
•••''''''^^^ '-^ Câmara Municipal

)iarça

iuC.nA.1

1914-2014

Procedimento concursal para candidatos com relação jurídica de emprego público previamente
estabelecida, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para
preenchimento de l (um) posto de trabalho — carreira e categoria de Técnico Superior (Engenheiro Civil)

Ata n^
Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte nos Paços do Município de Alpiarça, pelas 14h00m,
reuniu o júri do procedimento concursal comum para candidatos com relação jurídica de emprego público
previamente estabelecida, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
para preenchimento de l (um) posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Município de
Alpiarça, autorizado por despacho de 19 de fevereiro de 2020 do Senhor Vereador João Pedro Costa Arraiolos.
Esta reunião teve como objetivo verificar o relatório do método de seleção - entrevista de avaliação de
competências, realizado pelo Dr. Ricardo Luciano, Técnico Superior de Psicologia do Município de Alpiarça.
Os candidatos foram convocados para a entrevista de avaliação de competências nas seguintes datas e horas:

Dia 17 de junho 2020
António José Lopes Santos - 9h30m
Jorge Augusto Rodrigues dos Reis Alfaiate - llhOOm

Dia 18 de Junho de 2020
Pedro Miguel Agostinho Teodoro Gaspar Pinhão - 9h30m
Pedro Miguel Oliveira da Silva -llhOOm

O candidato Pedro Miguel Agostinho Teodoro Gaspar Pinhão não compareceu à entrevista de avaliação de
competências, apesar de ter sido devidamente notificado, pelo que deliberou o júri por unanimidade proceder à
exclusão do mesmo, com base no ponto 21 do aviso n.° OE202003/0546 publicado na BEP, relativo à abertura do
procedimento concursal.

Da análise do Relatório da Entrevista de Avaliação de Competências, elaborado pelo Dr. Ricardo Luciano, Técnico
Superior de Psicologia do Município de Alpiarça, resultou a seguinte classificação deste método de seleçao:

António José Lopes Santos
Avaliação Quantitativa = 16,00 valores
Avaliação Qualitativa = Bom
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Jorge Augusto Rodrigues dos Reis Alfaiate
Avaliação Quantitativa = 20,00 valores
Avaliação Qualitativa = Elevado
Pedro Miguel Oliveira da Silva
Avaliação Quantitativa = 16,00 valores
Avaliação Qualitativa = Bom

Mais deliberou o júri, convocar os candidatos aprovados no método de seleçao - entrevista de avaliação de
competências, para o método de seleçao - Entrevista Profissional de Seleção, a realizar no dia 26 de junho de
2020, no Edifício dos Paços do Concelho, sito na Rua José Relvas, n.° 374, em Alpiarça, nos seguintes horários:
Candidato

Hora

António José Lopes Santos

9h30m

Jorge Augusto Rodrigues dos Reis Alfaiate

lOhOOm

Pedro Miguel Oliveira da Silva

10h30m

O l. "Voga l Efetívo,

em substituição do Presidente do júri

João Pedro Costa Arraiolos

O 2° Voga l Efetívo,

Í..J.. -\..L\ ^í,<.;. ^^ J (•: ^ vCarla Isabel Pereira Mendes Cunha

O 1° Vogal Suplente

^L cç^r. ^^cAas^n^U^Carla Sofia Gonçalves Martins Borba
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