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TEMAS ABORDADOS / DEC|SÕES

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas dez horas e quinze
minutos, reuniu nos edifício da Câmara Municipal de Estremoz,

o Júri designado para

análise das candidaturas recebidas tendo em vista recrutar por mobilidade na categoria e
carreira um técnico superior, por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 02 de julho

de 2021, constituído nesta data pelos seguintes membros:

.

Presidente: Paulo Jorge

da Cunha Catarino Silva, Chefe da Divisão de

Ordenamento do Território e Obras Municipais, do Município de Estremoz;

a

1o Vogal Efetivo: Ana Rita Guerra Gago Lopes, Técnica Superior do mapa de
pessoal do Município de Estremoz;

a

1o

Vogal Suplente: Fernando Jorge Madruga Maranga, Chefe da Unidade Técnica de

Obras Municipais, do Município de Estremoz;

A reunião teve por objetivo proceder à realização da entrevista profissional de seleção do
candidato selecionado na fase de avaliação curricular.

A entrevista profissional de seleção foi agendada para o dia 14 de setembro de 2021, tendo
comparecido o seguinte candidato:

.

Hélder Alberto Maneiras Cortes Pereira

Concluída, a realização da entrevista profissional de seleção dos parâmetros definidos para

o efeito na ata n.o 1, conforme ficha de avaliação anexa à presente ata e que dela faz parte
integrante, deliberou o júri atribuir ao candidato, a classificação parcelar e final, de acordo
com a aplicação da seguinte fórmula de classificação final:

GF= 60% AC+ 40% EPS
Em que:
CF= Classificação Final

AC = Avaliação Curricular
EPS = Entrevista Profissional de Seleção

Assim, da aplicação dos métodos de seleção, resultou
hierarquização final
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IdentiÍicação do
Candidato

ClassiÍicação

obtida na Avaliação

Curricular (AC)

ClassiÍicação
obtida na

Classificação Final

NO 3

Ordenação Final

Entrevista
ProÍissional de
Seleção(EPS)

Hélder Alberto

t6,375

Maneiras Cortes
Pereira

Pese embora,

o

10,400

14,7

t3

candidato tenha obtido uma valoração superior

lo

a 9,5 valores, nos

parâmetros da entrevista "conhecimenfos especializados e experiência profissionaf' e
"análise de informação e sentido crítico", o candidato não evidenciou os conhecimentos
específicos relevantes

e necessários na área objeto de concurso. Deste modo, à luz do

estipulado no ponto 6 do aviso de abertura do procedimento, o júri propõe a não contratação
do mesmo.

O júri deliberou ainda proceder à audiência prévia dos candidatos, nos termos previstos
pelos artigos 1210 e 122o do Código do Procedimento Administrativo.
Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente

Ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros do júri.

O Júri

c.
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Anexo à Ata n.o 3
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(Aviso n.o OE 202107101461
Entrevista Profissional de Seleç6e = (A+B+C+D+E)/5
Classificação Final = 0,6* PC + 0,4*EPS

Capacidade de
Comunicação
16,375

Especializados e

Análise de
Informação e

Experiência

Sentido Crítico

Conhecimentos

RelNcionamento

lnterpessoal

Motivação e Sentido de
Responsabilidade
10,400

Hélder Alberlo
Maneiras

CoÍes Pereira
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