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Aviso 


Lista de Classificação do 2.º Método de Seleção 
Avaliação Psicológica 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO PARA PREENCHIMENTO DE 1 (UM) POSTO DE 


TRABALHO, POR CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, DE UM 


ASSISTENTE OPERACIONAL (CANALIZADOR), DA CARREIRA ECATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL 


Para os devidos efeitos, e em resultado da reunião do júri datada de 17 de maio de 2022, torna-se 

pública a classificação da Avaliação Psicológica do procedimento concursal comum, com vista ao 

estabelecimento de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho na carreira e 

categoria de Assistente Operacional (Canalizador), a afetar ao Serviço de Águas e Saneamento Básico, 

da Divisão de Planeamento, Obras e Ambiente, conforme caraterização no Mapa de Pessoal para o ano 

de 2022, aberto mediante deliberações da Câmara Municipal de 22 de dezembro de 2021 e da 

Assembleia Municipal 29 de dezembro de 2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 37, de 

22 de fevereiro de 2022, e na BEP com o código de oferta OE202202/0713, em 23 de fevereiro de 2022: 

Candidatos Aprovados: 


José Manuel da Silva Rosado 16, 00 valores (Bom) 


Candidatos Excluídos: 

Eduardo Manuel Martins Teles a) 

a) Faltou à Avaliação Psicológica. 

O método de seleção "Entrevista Profissional de Seleção" terá lugar no dia 30 de maio de 2022, no Salão Nobre 

.. <J 9-J dos Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, com início pelas 10.00 horas. 
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Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 17 de maio de 2022 


O Presidente do Júri 


Henrique Joaquim Tiago Medinas 
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Relatório de acessibilidade


		Nome do arquivo: 

		Lista de Classificação 2.º Método_2022_CTI_02_Canalizador.pdf




		Relatório criado por: 

		

		Organização: 

		Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz




 [Informações pessoais e da organização da caixa de diálogo Preferências > Identidade.]


Resumo


O verificador encontrou problemas que podem impedir a acessibilidade completa ao documento.


		Necessita de verificação manual: 2

		Aprovado manualmente: 0

		Reprovado manualmente: 0

		Ignorado: 1

		Aprovado: 27

		Com falha: 2




Relatório detalhado


		Documento



		Nome da regra		Status		Descrição

		Indicador de permissão de acessibilidade		Aprovado		Indicador de permissão de acessibilidade deve estar configurado

		PDF somente imagem		Aprovado		O documento não é um PDF com imagens somente

		PDF com tags		Aprovado		O documento está marcado como PDF

		Ordem de leitura lógica		Necessita de verificação manual		A estrutura do documento oferece uma ordem de leitura lógica

		Idioma principal		Aprovado		O idioma do texto foi especificado

		Título		Aprovado		O título do documento é exibido na barra de título

		Marcadores		Aprovado		Os marcadores estão presentes em grandes documentos

		Contraste de cor		Necessita de verificação manual		O documento tem contraste de cor apropriado

		Conteúdo da página



		Nome da regra		Status		Descrição

		Conteúdo marcado		Aprovado		Todo o conteúdo da página está marcado

		Anotações marcadas		Aprovado		Todas as anotações estão marcadas

		Ordem de tabulação		Aprovado		A ordem de tabulação é consistente com a ordem de estruturas 

		Codificação de caracteres		Aprovado		Foi fornecida codificação de caractere com segurança

		Multimídia marcada		Aprovado		Todos os objetos multimídia estão marcados

		Cintilação da tela		Aprovado		A página não causará cintilação da tela

		Scripts		Aprovado		Não há scripts inacessíveis

		Respostas cronometradas		Aprovado		A página não exige respostas cronometradas

		Links de navegação		Aprovado		Os links de navegação não são repetitivos

		Fomulários



		Nome da regra		Status		Descrição

		Campos de formulário marcados		Aprovado		Todos os campos do formulário estão marcados

		Descrições de campo		Aprovado		Todos os campos do formulário possuem descrição

		Texto alternativo



		Nome da regra		Status		Descrição

		Texto alternativo de imagens		Com falha		Figuras requerem texto alternativo

		Texto substituto aninhado		Aprovado		O texto substituto nunca será lido

		Associado com conteúdo		Aprovado		Texto alternativo deve ser associado a algum conteúdo

		Ocultar anotações		Aprovado		O texto alternativo não deve ocultar anotações

		Textos alternativos de outros elementos		Aprovado		Outros elementos que exigem texto alternativo

		Tabelas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Linhas		Aprovado		TR deve ser um filho de Table, THead, TBody ou TFoot

		TH e TD		Aprovado		TH e TD devem ser filhos de TR

		Cabeçalhos		Aprovado		As tabelas devem ter cabeçalhos

		Regularidade		Aprovado		As tabelas contêm um número igual de colunas em cada linha ou de linhas em cada coluna.

		Resumo		Ignorado		As tabelas devem ter um resumo

		Listas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Itens de lista		Aprovado		LI deve ser filho de L

		Lbl e LBody		Aprovado		Lbl e LBody devem ser filhos de LI

		Cabeçalhos



		Nome da regra		Status		Descrição

		Aninhamento apropriado		Com falha		Aninhamento apropriado
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