
REGUENG0S 

DE MONSARAZ 


ATA N.º 3 

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 


-------- Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas, na sala 

de reuniões do Edifício dos Paços do Municipio 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 análise da Entrevista 

Profissional de Seleção e, em conformidade com a ata que estabelece os critérios de 

apreciação e ponderação dos métodos de seleção e sistema de classificação final, elaborar a 

lista unitária de ordenação final dos candidatos que completaram o procedimento. --------------

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

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

-------- À Entrevista Profissional de Seleção, que se realizou no dia sete de março de dois mil e 

vinte e dois, compareceu o seguinte candidato: ---------------------------------------------------------

ª) Ana Patrícia Pires Rocha. ---- ----- -- -------- -- ------ --- --------- ---- -------- --- -- ---- --- --- -------

-------- De seguida, o júri deu inicio à apreciação do método de seleção "Entrevista Profissional 

de Seleção". Nestes termos, e de acordo com a ficha individual da entrevista, que se anexa à 

presente ata e dela faz parte integrante, o júri deliberou, por unanimidade, atribuir a seguinte 

classificação ao método de seleção "Entrevista Profissional de Seleção": ---------------------------

CANDIDATOS CLASSIFICAÇÃO EPS 

Ana Patrícia Pires Rocha 16,00 val. 

-------- Em face das classificações obtidas, e nos termos da ata de definição de critérios, datada 

de dezassete de janeiro de dois mil e vinte e dois, o júri deliberou, por unanimidade, 

considerar aprovado na Entrevista Profissional de Seleção o seguinte candidato: ------------------

a) Ana Patrida Pires Rocha. ---- -- -------- ---------- -- -------- -- ------------ -- ------- --- --- ---- -- --- ---
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-------- O júri, deliberou, ainda, por unanimidade, em conformidade com o n. º 1 do artigo 25. º 

da Portaria n. º 125-A/2019, de 30 de abril, publicitar os resultados do método de seleção 

"Entrevista Profissional de Seleção". -- --- ------ ---- --- ------- ------- -- --------~ -- ---- --- --- --- --------- --- -

--------De seguida, e nos termos do artigo 26.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, o júri 

procedeu de imediato, em conformidade com o sistema de classificação final previamente 

definido, à atribuição da classificação final no presente procedimento concursal e à ordenação 

dos candidatos, elaborando, para o efeito a respetiva lista unitária de ordenação final, 

deliberando por unanimidade: ---- --- --------- ----- ---- -- ------- -- --- --- ----------- ------- --- --- ------------ -

LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL 

Candidato Classificação %AC Classificação %·EPS Classificação 

AC 
(60%) 

EPS 
(40%) 

Final 

1. o Ana Patrícia Pires 

Rocha 12,00 val. 7,20 val. 16,00 val. 
6,40 

val. 

13,60 

Valores 

-------- Em ordem ao preceituado no n. º 1 do artigo 28. º da Portaria n. º 125-A/2019, de 30 de 

abril, na sua atual redação, o Júri deliberou, por unanimidade, notificar o único candidato 

aprovado, constante da lista unitária de ordenação final, de acordo com o preceituado no 

artigo 10. ºda Portaria n. º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n. º 12-A/2021, de 

11 de janeiro, por oficio registado, para, no âmbito do direito de participação dos interessados, 

e no prazo máximo de dez dias úteis, a contar da data da respetiva notificação, pronunciar-se, 

igualmente por escrito, querendo, sobre todas as questões relevantes, de facto e de direito, 

que assim constituem o objeto do vertente procedimento administrativo. --------------------------

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

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

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

-------- O Presidente do júri:"B çq k ~ (2.:oJ.~t. '1&-.b ~k Gia\b 
-------- O Primeiro Vogal Efetivo: fdko )2d?J \ efrlvú/&i,) \ ,~

l 

--------O Segundo Vogal Efetivo: ~1À J&M+uf &,~:tfll.ç_ 8,..,,.....Rc?í&o . 
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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 


PROJETO DE LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL 

Para efeitos do disposto nos artigos 26.º e 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na 

sua atual redação, elabora-se o projeto de lista de ordenação final do procedimento concursal 

referido em epígrafe: 

Candidato Classificação %AC Classificação % EPS Classificação 

AC 
(60%) 

EPS 
(40%) 

Final 

1.o Ana Patrícia Pires 

Rocha 
12,00val. 7,20 val. 16,00val. 

6,40 

val. 

13,60 

Valores 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 7 de março de 2022 

o Júri: 

tjSAh~ t2,,J.~~~"8tM
Elsa de Jesus R~igU€$Rolo Galhós - Presidented Júri 

Cátia Isabel Carvalho Lopes - Primeiro Vogal Efetivo 

Augusto Manuel Costelas Cameirão - Segundo Vogal Efetivo 
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