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Lista unitária de ordenação final dos candidatos — Notificação

Para efeitos do estipulado no n.° 1 do artigo 28.° da Portaria n.° 125-N2019, de 30 de abril,
ficam notificados os candidatos excluidos no decurso da aplicação dos métodos de seleção e os
candidatos aprovados nos procedimentos concursais, publicados sob o aviso n.° 10606/2020, na
2. série do Diário da República, n.° 137, de 16 de julho de 2020 e ofertas de emprego público pu
blicitadas na Bolsa de Emprego Público, que no prazo de 10 dias úteis a contar a partir da presente
publicação, podem exercer o direito de audiéncia dos interessados, para, querendo, dizerem por
escrito o que se lhes oferecer, através do preenchimento do formulário de audiência de interessa
dos, disponibilizado na página eletrônica do Municipio, em www.povoadelanhoso.pt, remetido aos
serviços de recursos humanos, da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, sito Av.a da República,
4830-513 Póvoa de Lanhoso, ou no Balcão Único do Edificio dos Paços do Concelho, no horário
de expediente ou para o endereço de correio eletrónico, com recibo de entregada notificação, para
recursoshumanos@mun-planhoso.pt.

12 de fevereiro de 2021. — O Presidente da Câmara Municipal, Avelino Adriano Gasparda Silva.

313978482

www.dre.pt



Municipo

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho na

carreira e categoria de técnico superior, na área de arquitetura ou engenharia civil, para a Divisão de

Gestão Urbanística, para constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado.

ATA N 10

Aos 5 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu o

júri do procedimento concursal comum para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho de TECNICO

SUPERIOR — ÁREA DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL, PARA A DIVISÃO DE GESTÃO

URBANÍSTICA, da carreira geral de Técnico Superior, na modalidade de relação juridica de emprego

público por tempo indeterminado, do mapa de pessoal do Municipio da Póvoa de Lanhoso, estando

presentes os seguintes membros: Presidente, Rui Miguel Meira Braga, Chefe da Divisão de Gestão

Urbanistica. Vogais Efetivos: 1.0 Zita Gabriela Vieira Fonseca Matos Comes, Chefe da Divisão de Gestão

Administrativa. 2.° Joana de Fátima Peixoto Marfins, Técnica Superior de Recursos Humanos. —

A reunião do júri teve como finalidade deliberar sobre o resultado da aplicação do 1° método de

seleção - Entrevista Profissional de Seleção (EPS), bem como de proceder à elaboração da Lista de

Ordenação Final (ordenada por classificação), uma vez terminada a aplicação dos métodos de seleção. —-

A seguir se transcreve a 3a lista intercalar de resultados (ordenada alfabeticamente) obtidos por

aplicação do 3.° método de seleção, Entrevista Profissional de Seleção (EPS). —

NOME DO CANDIDATO Classificação
EPS

MARIA DO CEU PIRES GONAÇLVES 17,864

MIGUEL LOPES DE SOUSA 14,400

SABRINA MACHADO GONÇALVES 17,600

Seguidamente, se precedeu à elaboração da Lista de Ordenação Final (ordenada por

classificação), depois da aplicação dos métodos, a classificação final obedece à aplicação das seguintes

fórmulas ponderadas:
—----—---—-——----—--—-—---—--— ————--

a) Candidatos a que foram aplicados os métodos de seleção, avaliação curricular, entrevista de avaliação

de competências e entrevista de seleção: -— —--— — —--—--——-—-—--—-——--

— — —--— OF=AC*40%+EAC*30%+EPS*300/ — —

b) Candidatos a que foram aplicados os métodos de seleção, prova de conhecimentos, avaliação

psicológica e entrevista profissional de seleção:

—- — —

——Os candidatos ficam ordenados da seguinte forma:-—---—-———-—-———--—-----—-—-—
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Exc. a) CÁTIA LILIANA MATOS BERNARDO Faltou

Exc. a) DANIEL BENEVENUTO MAIA Faltou

Exc. a) DANIELA FARIA VILELA LOURENÇO MEDEIROS Faltou

Exc. b) DAVIDE AUGUSTO MARQUES DUARTE 3,125

Exc. a) DIANA CRISTINA MAIA VELOSO Faltou

Exc. a) FILIPE FIGUEIREDO VIEIRA Faltou

Exc. b) HELDER LUIS PASSOS MARQUES SILVA 3,975

Exe. b) HENRIQUE MIGUEL BRITO GONÇALVES 1,575

Exc. b) JENNIFER MACHADO SOUSA 1,625

Exe. a) JOSÉ CARLOS SILVA TEIXEIRA ARAUJO Faltou

Exc. b) JOSÉ CÉSAR COSTA BRITO 1.610

Exc. b) JOSÉ MIGUEL BORBA MARTINS RIBEIRO 5.351

Exc. a) ‘ JOSÉ RAFAEL GUIMARÃES MACEDO Faltou

Exc. a) LUIS MIGUEL PEREIRA GOMES ALVES Faltou

Exc. a) MAFALDA JOANA PEREIRA PINTO PINHEIRO Faltou

PATRICIA ANDREIA VENTURA PINTO FERNANDES
Exc. a)

ROCHA Faltou

Exc. b) PAULO JORGE LEITÃO CRUZ 4,850

Exc. a) ROSA MANUELA PEREIRA NOVAIS Faltou

Exc. b) SANDRA DANIELR FERREIRA FERNANDES 2,760

Exc. a) SÓNIA CRISTINA OLIVEIRA ROCHA GONÇALVES Faltou

Exc. b) TIAGO LOPES SANTANA 4.350

Motivos dos candidatos excluidos do decurso de aplicação dos métodos de seleção do procedimento

concursal, sendo estes de carater eliminatório. ----—-—-----— —----——-—---—--——-- —--—

Exc. a) Candidato excluido por não ter comparecido ao primeiro método de seleção — Prova de

conhecimentos(PC).
—-—--—--—--—--—-————-——----—--—-—-——--—--—---—-——-- —

Exc. b) Candidato excluido por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores, no primeiro método de seleção —

ProvadeConhecimentos(PC). --— —--—--—------— — — —--—

Mais deliberou o júri, proceder à elaboração da lista unitária de ordenação final (provisória), a seguir

publicada:--—
—--—--—--—----—-- —--— —
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Exc. a) ARNFRIED CARDOSO ZIEBELL Faltou

Exc. b) TIAGO SANTOS CRISTINO 3,626
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LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL

Ordenação PC AC AP EAC EPS NotaNOME DO CANDIDATOFinal 40% 40% 30% 30% 30% Final

SIi*LiliS

___________________

= aE1’l’i’S=
1.0

2.°

30

SABRINA MACHADO GONÇALVES

MARIA DO CEU PIRES GONAÇLVES

MIGUEL LOPES DE SOUSA

16,200

15,009

14,320

_____—

O júri deliberou que a forma de notificação dos candidatos da lista de ordenação final será através de

aviso publicado na 2a Série do Diário da República, em jornal de expansão nacional — O Público e na sua

página eletrônica do Municipio, em www.povoadelanhoso.pt.——---——- -

Em Conformidade com o disposto no n.° 1 do artigo 28.° da Portaria n.°125-N2019 de 30 de abril,

conjugado com o Código do Procedimento Administrativo, a realização da audiência dos interessados decorre,

no prazo de 10 dias úteis, a contar a partïr do dia de publicitação do aviso em Diário da República, podendo os

candidatos excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, bem como dos candidatos aprovados

na lista unitária de ordenação final, para, querendo, dizer por escrito o que se lhes oferecer, através do

preenchimento do formulário de audiência de interessados, disponibilizado na página eletrónica do Municipio,

em www.Qovodelanhoso.pt, remetido aos serviços de recursos humanos, da Câmara Municipal da Póvoa de

Lanhoso, sito Av.8 da Republica, 4830-513 Póvoa de Lanhoso, ou no Balcão Único do Edifício dos Paços do

Concelho, no horário de expediente ou através do endereço de correio eletrónico para recuroshumanos(ümun

planhosojt
— —--—--—--—--— — —--——----—--—--——-- —--—--—

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual foi elaborada a presente ata, que, depois de

lida e votada nominalmente, foi aprovada por unanimidade e vai ser assinada pelos elementos do júri

presentes.--—
— —--—--—--—--—--—-——-- —-—---———--—------——----—--—--—--—--— —--—

O Júri,
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