
ATA N. 0 7 

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 E CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL 


--------Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas, no Salão Nobre 

do Edifício dos Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, reuniu o Júri 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 de Assistente Operacional, 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, 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, Nelson Fernando Nunes Galvão, 

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

--------À Entrevista Profissional de Seleção, que se realizou no dia trinta de maio de dois mil e vinte e dois, 

compareceu o seguinte candidato: ---------------------- -------------------- ----- ----- ------ ------- ----- ---------- --- ---

a) José Manuel da Silva Rosado. ------------------------------------------------------------------------------

De seguida, o Júri deu início 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 

José Manuel da Silva Rosado 16,80 val. 

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

de janeiro de dois mil e vinte e dois, o Júri deliberou, por unanimidade, considerar aprovado na Entrevista 

Profissional de Seleção o candidato José Manuel da Silva Rosado. ------------------------------------------------

-------- O Júri, deliberou, ainda, por unanimidade, em conformidade com o n. º 1 do artigo 25. ºda 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 
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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 % PC Classificação %AP Classificação % EPS Classificação 

PC 
(40%) 

AP 
(30%) 

EPS 
(30%) 

Final 

1.º José Manuel 

da Silva 

Rosado 

19,00 vai. 7,60 vai. 16, 00 vai. 
4,80 

vai. 
16,80 vai. 

5,04 

vai. 

17,44 

Valores 

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

deliberou, por unanimidade, notificar o candidato aprovado da lista unitária de ordenação final, de acordo 

com o preceituado no artigo 10.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 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. 

-------- Deliberou, ainda, o Júri, nos termos do entendimento da Direção-Geral da Administração e do 

Emprego Público (DAGEP), expressa na Faq. 35 sobre a temática do Procedimento Concursal, disponível no 

sítio da internet daquela Direção-Geral, a notificação dos candidatos excluídos durante a aplicação dos 

métodos de seleção, por ofício 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, pronunciarem-se, igualmente 

por escrito, querendo, sobre todas as questões relevantes, de facto e de direito, nos termos do n. º 2 do 

artigo 10.º, dos n.ºs 3 e 4 do artigo 25.º, ambos da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, e dos artigos 

112.º, 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo.--------------------------------------------------

-------- Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, pelas quinze horas e trinta 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: -Jf""-.-.lj',J• ·~~ '°'0A6,o ~; Cc4,i 

' \(' mm o Primeiro Vogal Efet.ivo.: !L,,~(0;-:1________:?-V< ::Ú/ ;ai~ "t~/(;V' 
(.''·'mm O Segundo Vogal Efetivo. :.f.w.._),A,GA..='2'-<'- ;J;v-rrà.J,.,,c- .B.~ 
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Resumo


O verificador encontrou problemas que podem impedir a acessibilidade completa ao documento.
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		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		Com falha		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		Aprovado		Aninhamento apropriado
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