
REGUENG0S 

DE MONSARAZ 


ATA N.º 2 

PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO PARA RECRUTAMENTO POR CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR 


TEMPO INDETERMINADO, POR RECURSO À MOBILIDADE NA CATEGORIA NA MESMA ATIVIDADE, DE UM ASSISTENTE 


OPERACIONAL (AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA) DA CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL 


-------- Ao vigésimo quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas onze horas, no 

Edifício dos Paços. do Município de Reguengos de Monsaraz, reuniu o júri do procedimento de seleção 

para recrutamento por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por recurso à 

mobilidade na categoria na mesma atividade, para ocupação de um posto de trabalho na carreira de 

Assistente Operacional, categoria de Assistente Operacional (Auxiliar de Ação Educativa), a afetar ao 

Serviço de Educação, da Divisão Sociocultural e Desportiva, conforme caraterização no Mapa de Pessoal 

para os anos de 2021 /2022, aberto mediante deliberações da Câmara Municipal de 22 de dezembro de 

2021 e da Assembleia Municipal 29 de dezembro de 2021, a fim de proceder à verificação dos elementos 

apresentados pelos candidatos, designadamente a reunião dos requisitos exigidos e a apresentação dos 

documentos essenciais à admissão ou avaliação, proceder à aplicação do método de seleção Avaliação 

Curricular e à sua classificação. -- ----- ----- --- -- --- --- -- ---- ---------- ----- --- -- --- -- ----------- -- ----- ------ ----- -- --- -

-- -- --- - A reunião foi secretariada pelo Primeiro Vogal Efetivo, Cátia Isabel Carvalho Lopes, 

unanimemente nomeado pelo júri. ------------------------------------------------------ ------------- ------------ ------

-------- Terminado o prazo para apresentação de candidaturas, verificou-se que peticionaram a sua 

admissão a concurso os seguintes candidatos: --- ----- ------ ----- --- -- --- ----- ----- ----- ------ -- ------- -- -------- ----- 

a) Ana Patrícia Pires Rocha; --- --- -- ----- --- ----- ---- --------- ----- ----- ----- --- -- ----- -- -- ---- -- --- -- -- --- ----- --- 

b) Maria da Conceição Santos Morais Ramalho Canadas. ------------------------------------------------------

Feita a análise das candidaturas apresentadas, o Júri deliberou, por unanimidade, admitir ao 

procedimento a candidata Anat Patrícia Pires Rocha. -------------------------------------------------------

-------- O Júri deliberou, ainda, e por unanimidade, excluir a candidata a seguir indicada e com os 

fundamentos que se apresentam: ----------------- -------- ---------------------- -------------------------------------

------- Maria da Conceição Santos Morais Ramalho Canadas, pelo fato de não cumprir os requisitos de 

admissão, nomeadamente ser detentor de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 

previamente estabelecida, ou encontrar-se em situação de valorização profissional. -------------------------

-------- Constatando-se a existência de um único candidato admitido ao recrutamento e de acordo com o 

aviso de abertura do procedimento, o Júri deliberou, por unanimidade, proceder à aplicação do método 

de seleção - Avaliação Curricular. ------ --- --------------------- ----- ----------------------- -- -------------------------- 

-------- De seguida, o Júri deu, de imediato, início à ponderação do currículo da candidata Ana Patrícia 

Pires Rocha, em sede de aplicação do método de seleção "Avaliação Curricular'', tendo por base os 

critérios definidos no aviso de abertura do procedimento, datado de 03/212022 e na ata n. º 1, datada de 

17/01 /2022. Nestes termos, e de acordo com a grelha de ponderação curricular que se anexa à presente 
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ata e aqui se dá por integralmente reproduzida, o Júri deliberou, por unanimidade, atribuir a seguinte 

classificações ao método de seleção "Avaliação Curricular": ------------------------------------------------------

a) Ana Patrícia Pires Rocha ------------------------------------------------------------- 12,00 valores;------

Em face das classificações obtidas, o Júri deliberou, por unanimidade, considerar aprovada no 

método de seleção "Avaliação Curricular", a candidata Ana Patrícia Pires Rocha e proceder à sua 

notificação, por ofício registado, nos termos do artigo 10. º da Portaria n. º 125-A/2019, de 30 de abril, na 

sua atual redação, a candidata admitida da data, hora e local da entrevista profissional de seleção, que 

será no próximo dia 07 de março de 2022, com início pelas 10.00 horas, devendo a candidata comparecer 

nas instalações municipais dos Paços do Município, na cidade de Reguengos de Monsaraz. -------------------

-------- Mais, deliberou, o Júri, por unanimidade, proceder à notificação da candidata excluída de acordo 

com o preceituado nos artigos 21.º e 22.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, por ofício registado,-./ 

para, no âmbito do direito de participação dos interessados, e no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

contados da data da notificação, querendo, pronunciar-se por escrito sobre todas as questões relevantes 

de facto e de direito. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, pelas doze horas e quinze minutos, da 

qual se lavra a presente ata, que por se achar conforme, vai assinada por todos os membros do Júri. ----

-- -- -- Os membros do júri: -- ----------------- -------- ------------------------- ---------- ----------- ------- ----------------

mm o Presidente do júri: ~(~ -1 Q D,0!;) Q&ch1'.~~ 'K.DL0 C-oa l~ 
mm O Primeiro Vogal Efetivo: Qdkc1 J/}c\.t\ Qc12.1vcO.!n, h(• J l 
mm O Segundo Vogal Efetivo:,4Cf" ,~. )-/2 <Vt#I /) f:Z,,,.f;; /?" S" d,,.,.yuQ-
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AVALIAÇÃO CURRICULAR 

PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO PARA RECRUTAMENTO POR CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 


PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, POR RECURSO À MOBILIDADE NA CATEGORIA NA MESMA 


ATIVIDADE, DE UM ASSISTENTE OPERACIONAL (AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA) DA CARREIRA E 


CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL 

CANDIDATO: Ana Patrícia Pires Rocha 

AC=(HA+FP+EP+AD) / 4 

DESIGNAÇÃO CLASSIFICAÇÃO/ 

NALORES 

HABILITAÇÃO ACADÉMICA 
Licenciatura em 1 . º Ciclo em Ciências da Educação 

18 Valores 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

"Workshop - Educação Especial" - 6 horas 

"Workshop - Suporte Básico de Vida" - 4 horas 

"Comportamentos Disfuncionais na Criança" - 25 horas 

(35 horas de formação) 

12 Valores 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
2 anos, 5 meses e 5.dias a exercer funções tal como declaração apresentada 

12 Valores 

Avaliação de Desempenho 
Biénio 2019 /2020 - 3, 920 valores 

6 Valores 

Classificação 

' 

12,00 Valores 

. .Paços do Mumc1p10 de Reguengos de Monsaraz, 24 de fevereiro de 2022 

OPresidentedoJúri:·f-1.~ à.9. i~W Q_yJ~~ Wlo ~'LÃ 
Primeiro Vogal Efetivo: Ccfhci hc~\ (/((lG o{l,o lu(h
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