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----- Ata número dois – do júri do procedimento concursal comum para ocupação de 

um posto de trabalho de Assistente Operacional (Pedreiro), da carreira geral de 

Assistente Operacional em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado. -

----- Lista de candidatos admitidos e excluídos. ----------------------------------------------------

----- Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, pelas catorze horas, 

na Sala de reuniões da Divisão de Projeto e Obras, nesta cidade de Santiago do Cacém, 

compareceram José Carlos Nabais Correia, Dário Vilhena Lopes Cândido e Maria 

Helena Faustino Pereira Chainho Gonçalves, presidente e vogais efetivos, 

respetivamente, que constituem o júri do procedimento concursal comum para 

ocupação de um posto de trabalho de Assistente Operacional (Pedreiro), da carreira 

geral de Assistente Operacional, e para o qual foram designados por despacho do 

Senhor Vereador com competência delegada na área dos Recursos Humanos, datado 

de vinte e quatro de junho de dois mil e dezanove. -----------------------------------------------

----- O júri reuniu a fim de proceder à análise das candidaturas apresentadas, e que 

foram as seguintes:-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Hermínio Luis Raposo, Jorge Paulo Candeias Gomes Pereira, José Manuel Jesus da 

Costa Rosa e Tiago Manuel Cordeiro Pinheiro. ------------------------------------------------------

----- Após análise das mesmas verificou o júri que nenhum dos candidatos tem relação 

Jurídica de Emprego Público por tempo indeterminado. ----------------------------------------- 

----- Deliberou ainda, o júri propor a calendarização infra apresentada. ------------------- 

Tarefa 
Prazo 

previsto até 

1.º método de seleção: prova de conhecimentos 

Convocatória dos candidatos admitidos 15/11/2019 

Realização do 1.º método de seleção 29/11/2019 

2.º método de seleção: Avaliação Psicológica 

Convocatória dos candidatos admitidos 03/12/2019 

Realização do 2.º método de seleção 13/12/2019 

3.º método de seleção: Entrevista Profissional de Seleção 

Convocatória dos candidatos admitidos 27/12/2019 

Realização do 3.º método de seleção 13/01/2020 

Lista de ordenação final 

Notificação para audiência de interessados acerca do projeto 20/01/2021 

Audiência de interessados acerca do projeto de lista de ordenação final 06/02/2021 

Apreciação de questões suscitadas em sede de ordenação final 20/02/2021 

Homologação da lista de ordenação final 27/02/2021 
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----- E nada mais havendo a tratar foi lavrada e aprovada a presente ata que vai ser 

assinada por todos os membros do júri.--------------------------------------------------------------- 
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