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OBJETIVOS
Realização e Classificação da Entrevista Profissional de Seleção e Elaboração da Lista de
Ordenação Final - Procedimento para recrutamento por mobilidade na categoria de um
técnico su na área de da BEP o820211110111

Hugo Alexandre unes Guerreiro

Andreia Velez Peixe da Silva

Ana Rita Guerra Gago Lopes

LOGAL:

DATA:

Paços do Município de
Estremoz
29-11-2021 HORA: í4:30
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Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, pelas catorze horas e

trinta 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 na área de desporto, por despacho do Senhor Presidente da

Câmara de 28 de outubro de 2021, constituído nesta data pelos seus membros efetivos.

Presidente: Hugo Alexandre Nunes Guerreiro, Chefe da Divisão de Desenvolvimento

Socio-Cultural, Educativo e Desportivo, do Município de Estremoz;

a

1o Vogal Efetivo: Andreia Velez Peixe da Silva, Técnica Superior do mapa de pessoal

do Município de Estremoz;

2o Vogal efetivo: Ana Rita Guerra Gago Lopes, Técnica Superior do mapa de pessoal

do Município de Estremoz;

A reunião teve por objetivo proceder à realização da entrevista profissional de seleção do

único candldato a concurso, Hugo Miguel Saianda Painho.

Concluída a realização da entrevista, o candidato foi avaliado em função dos parâmetros

estabelecidos na ata n.o 1 (ata de critérios), conforme ficha de avaliação anexa à presente

ata.

Mais deliberou o júri atribuir ao candidato a classificação parcelar e final, de acordo com a

aplicação da fórmula de classificação fìnal definida na primeira reunião do júri.

CF= 600/o AC + 40%o EPS

Em que:

CF = Classificação Final

AC= Avaliação Curricular

EPS = Entrevista Profissional de Seleção
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Assim, da aplicação dos métodos de seleção, resultou a seguinte pontuação final

Determinou ainda o júri, proceder à audiência prévia do candidato, nos termos previstos

pelos artigos n.o 121o 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.

OJ

€

ldentificação do
Gandidato

Avaliação
Curricular

Entrevista
Profissional de

Seleção

Glassificação
Final

Ordenação Final

Hugo Miguel
Saianda Painho

19,00 18,40 18,76 1o
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Anexo à Ata n.o 3

(Aviso n.o OE 202111101111

Entrevista Profissional de Seleção e Glassific4ão Final

Entrevista Profissional de Seleçf6 = (A+B+C+D+E)/5

Classificação final = 0,6 *AC+0,4*EPS

18,7618,40201620201619,00Hugo Miguel
Saianda Painho


