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----- Ata número três – do júri do procedimento de recrutamento em regime de 

mobilidade interna entre órgãos de 1 Assistente Técnico (Bibliotecas), com contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. ---------------------------------------

----- Lista unitária de ordenação final. ----------------------------------------------------------------

----- Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte, pelas quinze horas, na 

Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, nesta cidade de Santiago do Cacém, 

compareceram Maria Luísa Ferreira Gomes, Irina Iourievna Tchepyjeva dos Santos e 

Marina da Conceição do Carmo de Oliveira, presidente e vogais efetivos, 

respetivamente, que constituem o júri do procedimento de recrutamento em regime 

de mobilidade interna entre órgãos de 1 Assistente Técnico (Bibliotecas), e para o qual 

foram designados por despacho do Senhor Vereador com competência delegada na 

área dos Recursos Humanos, datado de vinte e oito de novembro de dois mil e 

dezanove. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Presidente do Júri recordou as operações que haviam tido lugar e destinadas à 

elaboração da lista de ordenação final:---------------------------------------------------------------- 

----- No dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte, pelas nove horas procedeu-se à 

aplicação do método de seleção “avaliação curricular”, de que resultou a classificação 

de dezoito valores; -----------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte, pelas dez horas procedeu-se à 

aplicação do método de seleção “entrevista profissional de seleção”, de que resultou a 

classificação de dezasseis valores; ----------------------------------------------------------------------

----- Hoje procedeu o Júri à elaboração da lista de ordenação final, tendo em conta a 

fórmula previamente estabelecida e constante da ata número um e do aviso de 

abertura, ficando assim ordenada: ---------------------------------------------------------------------

----- Primeiro: Maria Luísa Pereira da Silva Gonçalves – dezassete valores. ------------------

----- Seguidamente deliberou o júri por unanimidade submeter a presente ata a 

homologação do dirigente máximo dos serviços. ---------------------------------------------------

----- E nada mais havendo a tratar foi a reunião declarada encerrada, depois de lavrada 

e aprovada a presente ata que vai ser assinada por todos os membros do júri. ------------ 
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