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MUNICÍPIO DE ALPIARÇA
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento de 2 (dois) postos de
trabalho — carreira e categoria de Assistente Operacional (Pedreiro)
Ata n.2 4
Aos 15 dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte nos Paços do Município de Alpiarça, pelas 12h00m, reuniu
o júri do procedimento concursal comum tendo em vista o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho —
carreira e categoria de Assistente Operacional (pedreiro), na modalidade de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado, previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Município de Alpiarça, autorizado por
despacho de 17 de Fevereiro de 2020 do Senhor Vereador João Pedro Costa Arraiolos.
A presente reunião teve como objetivo proceder à classificação do método de seleção Prova de Avaliação Psicológica,
que decorreu no dia 15 de Julho de 2020, sendo que os candidatos compareceram à prova de Avaliação Psicológica na
data e hora marcadas e a prova de avaliação psicológica foi realizada pela Psitráfego, Prestação de Serviços, Lda. De
acordo com o relatório emitido obtivemos os seguintes resultados:
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Nome do Candidato

Menção Qualitativa

Nota

Classificação

César Manuel da Silva Oliveira

Suficiente

40,5%

12 valores

João Francisco da Silva Oliveira

Suficiente

43%

12 valores

José Carlos Fernandes Branha

Suficiente

45%

12 valores

Paulo Alexandre Pereira do Vale Flôr

Suficiente

42%

12 valores

Pedro Jorge Cruz Correia Minderico

Suficiente

55%

12 valores

O júri deliberou, por unanimidade, convocar os candidatos supra mencionados para o método de seleção Entrevista
Profissional de Seleção, a realizar no dia 24 de julho de 2020, no Edifício dos Paços do Concelho, sito na Rua José
Relvas, em Alpiarça. 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

i ser assinada.
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