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COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL

ATA N.° 5

PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA

PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO NA CARREIRA DE

TÉCNICO SUPERIOR NA ÁREA FUNCIONAL DE DIREITO, PARA A

UNIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS

Aos 21 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, reuniu o Júri do

procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho de

técnico superior de Direito, da carreira e categoria de técnico superior, do Mapa de

Pessoal da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, na modalidade de contrato

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, estando presentes os

seguintes membros:

Presidente: Isabel Patricia Baião Roberto, Chefe de Equipa Multidisciplinar da

Unidade de Gestão de Recursos;

Vogais: Jerónimo António Vaqueiro José, Secretário Intermunicipal, que substitui

o(a) Presidente nas suas faltas e impedimentos; e Ana Maria Mensurado Macedo

Cartaxo, Técnica Superior de Recursos Humanos da Unidade de Gestão de Recursos.

Depois de todos terem ocupado os seus lugares, foi aberta a reunião pelo(a)

Presidente do Júri, tendo-se dado início à mesma, através da análise dos assuntos

constantes na ordem de trabalhos, a saber:

1. Resultados da aplicação do método de seleção — Avaliação Psicológica;

2. Exclusão de candidato(s) no método de seleção — Avaliação Psicológica;

3. Realização do método de Seleção — Entrevista Profissional de Seleção.

Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, os resultados da aplicação

do método de seleção — Avaliação Psicológica - tiveram a seguinte expressão:
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CANDIDATO(S) CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICATIVO

26D Célia Cristina Serrudo Rocha 16 valores BOM

Daniel Alexandre Machado Somes
13D 20 valores ELEVADO

de Sousa
Isabel Cristina Milho Vieira da Silva

15D 16 valores BOM
Fusco

2D Joana Teresa Carraça Ramos FALTOU

3D José Miguel Barros Ferreira 20 valores ELEVADO

16D Maria Leonor Caleiro Carvalho 16 valores BOM

22D Nuno Miguel Chaveiro Marques 16 valores BOM
Freira

21D
Rosinda Manuela Veríssimo Pêgas 12 valores SUFICIENTE
Sousa

11 D Sónia Vanessa Dias Justo Picanço 20 valores ELEVADO

No que concerne ao ponto dois da ordem de trabalhos, o(s) candidato(s)

apresentados no ponto anterior que tenha(m) obtido um nível classificativo de

‘REDUZIDO’ ou “INSUFICIENTE’ na aplicação do método de seleção — Avaliação

Psicológica, bem como o(s) que tenha(m) desistido do método ou não tenha(m)

comparecido à realização deste, 1 ica(m) excluido(s) do procedimento concursal, não

lhe(s) sendo aplicado o método de avaliação seguinte, nos termos dos nos 9 e 10 do

artigo 9.° da Portaria n.° 125*2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela

Portaria n.° 1 2-A/2021, de 11 de janeiro, adiante designada por Portaria, e conforme

previsto nos pontos 24 e 25 do aviso de abertura do procedimento concursal em

apreço.

De referir ainda que o Júri deliberou proceder à notificação através de edital

afixado em local visível e público nas instalações da CIMAC e da disponibilização no

seu sitio da Internet, em conformidade com o disposto no n.° 1 do artigo 25.° da

Portaria, com os resultados da aplicação do método de seleção — Avaliação

Psicológica.

No que diz respeito ao ponto três da ordem de trabalhos, para proceder à

convocatória do(s) candidato(s) admitido(s) à realização do método de seleção —
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Entrevista Profissional de Seleção, o Júri deliberou convocar o(s) candidatos

aprovados, por correio eletrónico, nos termos do artigo 10.0 e do n.° 3 do artigo 25.° da

Portaria.

A aplicação do método de seleção — Entrevista Profissional de Seleção, terá lugar

nas instalações da CIMAC, suas na Rua 24 de julho, 1, 7000-673 Évora, no dia 06 de

janeiro de 2023, no horário definido na convocatória em anexo à presente ata.

Por último, o Júri deliberou proceder à notificação através de edital afixado em

local visível e público nas instalações da CIMAC e da disponibilização no seu sítio da

lnternet, em www.cimac.pt, em conformidade com o disposto no n.° 3 do artigo 25.° da

Portaria.

As deliberações do Júri foram todas tomadas por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião de que se lavrou a

presente ata que, depois de lida em voz alta e aprovada por todos os membros do

Júri, vai ser assinada e rubricada pelos mesmos e, posteriormente, afixada/publicada

no edifício da CIMAC, e na página eletrónica da mesma em www.cimac.pt, para poder

ser consultada.

PRESIDENTE DO JÚRI

(Isabel Patricia aião Roberto)

VOGAIS

(Ana Maria Mensurado Macedo Cartaxo)
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