
  
 

Divisão Administração Geral 
Ata nº 6 

 

Procedimento concursal comum para preenchimento de (1) um posto de trabalho para a categoria de 
Assistente Técnico (Administrativo do Setor de Contabilidade e Finanças), na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado – Ata projeto de ordenação final 

 
_______Aos dezanove dias do mês de julho do ano de 2021, no Edifício dos Paços do Município reuniu 

o júri do procedimento concursal comum supra identificado, constituído pelo Presidente do Júri, Rui 

Miguel Borges Cunha, Técnico Superior, os Vogais efetivos: Benedita Catarina Nunes Soares Duarte, 

Chefe de Divisão da DAG e Filipa Alexandra Pires Borges, Chefe de Divisão da DECD, afim de 

deliberarem sobre as classificações a atribuir aos candidatos e estabelecer a respetiva 

ordenação.__________________________________________________________________________ 

De acordo com o publicitado no Ata nº 1 dos critérios de seleção, publicitada na página eletrónica do 

Município e do Aviso de abertura do concurso publicitado na integra na Bolsa de Emprego Público 

(BEP) nº OE201912/0462, em 17 de dezembro de 2019, os métodos de seleção aplicados constaram 

de Avaliação Curricular (AC) ou Prova de Conhecimentos (PC), e Entrevista Profissional de 

Seleção(EPS), conforme o disposto no artigo 36º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, e artigo 5º da 

Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril.___________________________________________________ 

_______Do processo do procedimento concursal, constam as grelhas de avaliação dos métodos 

aplicados aos candidatos_________________________________________________________ 

_______Assim, avaliados os conhecimentos e aptidões profissionais dos candidatos, e aplicadas as 

fórmulas constantes no Aviso, resultaram as seguintes classificações finais, dos candidatos que 

completaram o procedimento: 

 

Nome 

 
Avaliação 
Curricular 
     70% 

 
Prova de 

Conheciment
os 

70% 

 
Entrevista 

profissional de 
seleção 30% 

 
Classificação  

Final 

Armanda Isabel Madeira Moreira 
13,02  4,50 17,52 valores 

Eurico Duarte Coelho 
12,88  3,90 16,78 valores 

Teresa Andreia Magalhães Pimentel 
 9,80 4,20 14,00 valores 

 
_______Seguidamente o Júri, ordenou os candidatos como se segue: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de Ordenação Final – Provisória 

 

 

Ordenação  Candidatos Classificação Final 

1º Armanda Isabel Madeira Moreira 17,52 valores 

2º Eurico Duarte Coelho 16,78 valores 

3º Teresa Andreia Magalhães Pimentel 14,00 valores 

 

_______Conforme o disposto no art.º 28º, da Portaria nº 125-A/2019 de 30 de abril, procede-se à 

audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, aprovado em 

anexo ao Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, na sua atual redação. 

___________________________________________________________________________________ 

_______Nada mais haver a tratar, foram dados por findos os trabalhos de que se lavrou a presente 

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

 

 
O Presidente do Júri, 

 

Rui Miguel Borges Cunha 

 

 

 
 

O Vogal, 
 

       Benedita Catarina Nunes Soares Duarte 

 

 

 

 

O Vogal, 

 
Filipa Alexandra Pires Borges 
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