
ATA N.º 8 

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 vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, pelas nove 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 

das alegações apresentadas no âmbito do direito da audiência de interessados da lista unitária de 

ordenação final, bem como das exclusões ocorridas durante a aplicação dos métodos de seleção. ---------

-------- Não compareceu à reunião o Senhor Presidente do Júri, Henrique Joaquim Tiago Medinas, em 

virtude de se encontrar em gozo de férias, tendo sido substituído nas suas funções pelo Primeiro Vogal 

Efetivo, Nelson Fernando Nunes Galvão. -------- --------------- ------------ ----- ----- ---------------- ----- ----- -------- 

------- Participou, na reunião, o Primeiro Suplente, Cátia Isabel Carvalho Lopes. ------------------------------

-------- A reunião foi secretariada pelo Primeiro Suplente, Cátia Isabel Carvalho Lopes, unanimemente 

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

-------- Determinada a abertura dos trabalhos, o Júri constatou que não houve quaisquer alegações no 

âmbito do direito à audiência de interessados. -----------------------------------------------------------------------

-------- O Júri deliberou, por unanimidade, manter a lista de ordenação final constante da ata n. º 7 datada 

de trinta de maio do corrente ano: -------------------------------------------------------------------------------------

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 val. 7,60val. 16, OOval. 
4,80 

val. 
16,80 val. 

5,04 

val. 

17,44 

Valores 

---- O Júri deliberou, ainda, por unanimidade, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 28.º da Portaria 

n. º 125 - A/2019, de 30 de abril, submeter a lista de ordenação final bem como as suas restantes 

deliberações a homologação da Senhora Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------

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

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