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FREGUESIA DE VERMOIL

Procedimento concursal

-

Carreira e Categoria de Assistente Operacional

-

Jr*

,ù

Serviços Escolares

ATA IV

Procedimento concursol comum para

o

constituição de vínculo de emprego p(tblico, no

modolidade de controto de trabolho em funçöes públicas a termo resolutivo incerto, poro o

preenchimento

de dois postos de trabalho no

carreiro/categoria

de

Assistente

Operacional/Assistente Operacional, no óreo dos Serviços Escolares, publicado em Diório do
República Aviso (extroto) n.s L30L4/2020, 2.s série

-

n.e L72 de 03 de setembro, e na Bolsa de

Emprego Público com o código de oferta OE202009/009L.

Aos cinco dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte, pelas 16 horas, reuniu na sede da
Freguesia de Vermoil, o júri do procedimento concursal comum, aprovado por deliberação da

Junta de Freguesia.

Estiveram presentes os seguintes elementos do júri: Maria Natália Silva António, na qualidade

de Presidente; Manuel das Neves de Sousa e Sofia Manuela Santos Francisco, ambos

na

qualidade de vogais efetivos.

ORDEM DE TRABALHOS

PONTO l: Classificação do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção;
PONTO ll: Elaboração da Lista Unitária de Ordenação Final;
PONTO

lll: Publicidades e Notificações.

PONTO I - Classificação do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção.

Após a realização do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção, no dia dois de

novembro do corrente, verificou-se a ausência dos candidatos: Andreia da Silva Amaral,
Elisabeth Maria Neves Rodrigues Gomes, lsabel Ferreira Jerónimo, Maria lrene Ruivo Romeiro
Lagoa, Nuno Filipe Sousa Basílio e Sílvia Andreia Eusébio Fernandes.

O

júri procedeu à análise dos registos das entrevistas profissionais de seleção constantes

nas

fichas individuais, as quais se encontram no processo, e ao cálculo da média das classificações
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atribuídas aos parâmetros em avaliação, bem como à elaboração da Lista de Classi

do"/

mesmo (Anexo l).

Ponto aprovado por unanimidade

PONTO

O

ll-

Elaboração da Lista Unitária de Ordenação Final

júri procedeu à elaboração do resumo das classificações obtidas nos métodos de seleçäo

realizados ao longo do procedimento concursal, por cada candidato, de acordo com a fórmula

publicitada na Bolsa de Emprego Público com o código de oferta n.s OE202009/0091.
Verificou-se que duas candidatas, Ana Cristina Duarte Lourenço Marques e Jaquelina Rodrigues

Marques, apresentavam a mesma classificação final, pelo que

foi necessário recorrer

ao

desempatepelaaplicaçãodoexpostonon.e2doartigo2T.eda Portaria n.s!25-A/2019,de30
de abril.

Ambas as candidatas obtiveram a mesma classificação quer no primeiro quer no segundo
método de seleçäo. Nesse sentido, este júri recorreu aos critérios de desempate definidos na

primeira reunião deste júri. Não sendo possível desempatar pelos dois primeiros critérios
definidos, uma vez que nenhuma das duas candidatas possui experiência nas atribuições
competências

/

/

atividades do posto de trabalho, este júri aplicou o terceiro critério "Detentor

de habilitoçõo literória superiof'. A candidata Ana Cristina Marques possui o 9.e ano de
escolaridade e a candidata Jaquelina Marques possui o Curso Técnico Superior Profissional de
Práticas Administrativas e Comunicação Empresarial. Posto isto, a candidata Jaquelina Marques

está como 5.a classificada e a candidata Ana Cristina Marques está como 6.e classificada.

Posteriormente foi elaborada a Lista Unitária de Ordenação Final (Projeto) (Anexo ll).

Ponto aprovado por unanimidade

PONTO lll

- Notificações

No seguimento dos pontos anteriores, o júri deliberou publicar as listas supramencionadas
nos locais de estilo habituais e na página eletrónica da Freguesia, notificando os candidatos

admitidos ao concurso, nos termos da alínea b) do artigo 10.s da Portaria n.s L25-A/2019, de
30 de abril e em conformidade com o n.e l- do artigo 23.e e n.e l- do artigo 28.e da mesma
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Portaria, com a indicação dos locais de publicitação das referidas listas e

o período de

audiência prévia.

Ponto aprovado por unanimidade

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas 19 horas, e decidido lavrar

a

presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros do júri
presentes na reunião.

Anexos:
Anexo

l-

Lista de Classificações da Entrevista Profissional de Seleção;

Anexo ll - Lista Unitária de Ordenação Final (Projeto).
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