
 

 
 

Divisão Administração Geral 
 

Ata nº 4 
 

Concurso Externo de Ingresso para preenchimento de (1) um posto de trabalho da carreira (não revista) de 
Especialista de Informática e categoria de Especialista de Informática de grau 1, nível 2, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado – Aplicação do 1º Método de Seleção 
– Prova de Conhecimentos 

 

----------- Aos treze dias do mês de julho do ano de 2021, no Edifício dos Paços do Município reuniu o júri do 

Concurso Externo de Ingresso supra identificado, constituído por: Presidente do júri: Vítor Nuno Frazão 

Correia, Especialista de Informática da Câmara Municipal de Porto de Mós, os Vogais Efetivos: Francisco de 

Almeida Santos, Especialista de Informática da CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria e 

Benedita Catarina Nunes Soares Duarte, Chefe de Divisão da DAG, a fim de deliberarem sobre o resultado 

da aplicação do 1º método de seleção – Prova de Conhecimentos (PC), conforme aviso de abertura e 

elaborar a respetiva lista de classificação, conforme o estipulado no artigo 19º e seguintes do Decreto-Lei 

nº 204/98 de 11 de julho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Faltaram à prova de conhecimentos os seguintes candidatos: Fernando António dos Santos 

Gomes, Rodrigo Arnaldo Marques Borges e Rui Miguel Marques Pedro. ---------------------------------------------- 

----------- Nos termos do ponto 12.1 do aviso de abertura do concurso publicado na Bolsa de Emprego 

Público em 20-04-2021, com o Código de Oferta nº OE202104/0447, “cada um dos métodos tem carácter 

eliminatório. Serão excluídos os candidatos que não comparecerem a qualquer um dos métodos de seleção, 

bem como os que tenham uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhes sendo 

aplicado o método de avaliação seguinte, nos termos do nº 1 do artigo 19º do Decreto-Lei nº 204/98 de 11 

de julho.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------ Destarte, por aplicação do ponto 12.1 daquele Aviso os candidatos, Fernando António dos Santos 

Gomes, Rodrigo Arnaldo Marques Borges e Rui Miguel Marques Pedro, devem considerar-se excluídos do 

concurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------ Após ter procedido à aplicação do primeiro método de seleção obrigatório, aos candidatos 

admitidos na fase de apreciação de candidaturas, bem como à respetiva classificação, em conformidade 

com os parâmetros de avaliação, ponderações e sistema de valoração final fixados na ata nº 1 datada de 23 

de março de 2021, o júri deliberou por unanimidade, o seguinte: -------------------------------------------------------- 

• ---- Aprovar a grelha classificativa de aplicação do método seletivo - prova de conhecimentos; ---------- 

• ---- Aprovar a lista dos resultados de aplicação do referido método aos candidatos admitidos, 

ordenada alfabeticamente, a publicitar junto dos Serviços, e por disponibilização na página 

eletrónica do Município, nos seguintes termos: --------------------------------------------------------------------- 



 
 

 
 
 

LISTA DE AVALIAÇÃO – 1º MÉTODO – PROVA DE CONHECIMENTOS 
 

NOME AVALIAÇÃO 

Clara Sofia Silva Neves Anunciação 8,00 Valores 

Flávio Rebelo Carvalho  9,00 Valores 

Francisco José Bicho da Palma 5,15 Valores 

Hernâni Rodrigues da Silva 10,60 Valores 

Márcio Jorge Pereira Dinis 9,25 Valores 

Nuno José da Silva Gomes 17,45 Valores 

Nuno Miguel Carvalho Nogueiro 9,45 Valores 

Pedro Augusto F. Ferreira Lourenço 7,25 Valores 

Ricardo Filipe Carvalho 10,65 Valores 

Ronaldo Carvalho Filipe  Desistiu 

Sérgio Filipe Oliveira Henriques 12,95 Valores 

 
----------- Aprovar os candidatos com classificação superior a 9,5 Valores, passando os mesmos para o 

método seguinte (Avaliação Curricular); ----------------------------------------------------------------------------------- 

----------- Excluir os candidatos com a classificação inferior a 9,5 Valores, não lhes sendo aplicado o método 

seguinte, nos termos do ponto 12.1 do aviso de abertura do concurso publicado na Bolsa de Emprego 

Público em 20-04-2021, com o Código de Oferta nº OE202104/0447. ---------------------------------------------------  

----------- Por fim, o Júri deliberou, mandar afixar no átrio do Edifício dos Paços do Município e no site da 

Autarquia (www.cm-batalha.pt), a lista de avaliação do 1º Método seletivo dos candidatos admitidos. ------- 

Não havendo mais nada a tratar, o presidente do Júri deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente ata, que vai ser assinada por todos os membros do Júri. 

 
 

O Presidente do Júri, 
 

 
 

Vítor Nuno Frazão Correia 
 

Vogal, 
 
 
 

Francisco de Almeida Santos 
 

Vogal, 
 
 
 

Benedita Catarina Nunes Soares Duarte 
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