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OBJETIVOS
Verificação dos requisitos de admissão dos candidatos a concurso, elaboração da lista de
admitidos e excluídos e análise/avaliação curricular - Procedimento para recrutamento
por mobilidade interna de um Assistente Operacional (Motorista de Transporte Coletivo) -
Código da BEP C8202111/0515

PESSOAS CONVOCADAS RUBRICAS

Fernando Jorge Madruga Maranga

Manços Carlos de Matos Serrano

Elisabete Susana Arvana Corda Bento

LOCAL:

DATA:

Estaleiro Municipal - Zona
Industrial
23-12-2021 HORA: 09:30

Mod.01/1



c_

;ri
'.#,

Est
rnurricípio 11t

remoz
ATA DE REUNIAO NO 2 g

TEMAS ABORDADoS I oecsÕes

Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, pelas nove horas e trinta

minutos, reuniu no Estaleiro Municipal - Zona lndustrial, o Júri designado para análise das

candidaturas recebidas tendo em vista recrutar por mobilidade na categoria e carreira um

Assistente Operacional (Motorista de Transporte Coletivo), por despacho do Senhor

Presidente da Câmara de 16 de novembro de 2021, constituído nesta data pelos seus

membros efetivos:

Presidente: Fernando Jorge Madruga Maranga, Chefe da Unidade Técnica de Obras

Municípais, do Município de Estremoz;

o

a

a

1o Vogal Efetivo: Manços Carlos de Matos Serrano, Encarregado Operacional do

mapa de pessoal do Município de Estremoz;

2o Vogal efetivo: Elisabete Susana Arvana Corda Bento, Assistente Técnica do mapa

de pessoal do Município de Estremoz;

A reunião teve por objetivo proceder à análise dos requisitos dos candidatos face ao aviso

publicitado, no sentido de decidir sobre os candidatos admitidos e excluídos.

O júri procedeu à verificação da única candidatura recebida, tendo em vista aferir o

cumprimento dos requisitos necessários para a sua admissão, previstos no ponto 4 do aviso

de abertura do procedimento concursal.

Atendendo a que a candidatura foi entregue dentro do prazo previsto, se encontrava

instruída em conformidade e que o candidato reunia os requisitos exigidos para o efeito, o

júri deliberou admitir o candidato LuÍs Vasco da Silva Santana Louro.

Após a aplicação dos parâmetros de avaliação definidos para a Avaliação Curricular do

candidato, foi o mesmo pontuado com os valores indicados na tabela anexa à presente ata,

pelo que o júri deliberou agendar a realizaçáo da Entrevista Profissional de Seleção ao

candidato admitido para dia 29 de dezembro de 2021 às 10:00 horas.

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.
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Ficha de Avaliação Curricular

Nome do candidato: Luís Vasco da Silva Santana Louro

L Habilitações Literárias (HL)

I 
Habilitações Literárias (HL): í2.o Ano

Formaçâo Profissional (FP) 146 horas

3. Experiência Profissional (EP)

Experiência Profissional (EP) 4 anos e 11 meses

4. Avaliação de Desempenho (AD)

Avaliação de Desempenho (AD) 3,99

Glassificação Total

HL+FP+í.5*EP+0.5*AD

4

AC=15+20+24+7.5
4

= 16,625 valores

Classificação 1 5 valores

Classificação 20 valores

Classificação 16 valores

Classificação í 5 valores

------ o Presidente {.**
------ O 10 Vogat Efetiüo, ttfufuú
------ O 20 Vogal efetivo,'l S

2. Formação Profissional (FP)
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