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Procedimento concursal comum de recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, de um posto de trabalho da carreira e categoria de Assistente Técnico, do 

mapa de pessoal do Município de Arganil área de Bibliotecas 

 

LISTA INTERCALAR DE RESULTADOS DO 3º MÉTODO DE SELEÇÃO – ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELECÇÃO 

(artº13º e nº1 do artº33º da Portaria nº83-A/2009, de 22/01,na sua actual redação) 

  

 Em conformidade com o nº1 do artº36º da Portaria nº83-A/2009, de 22/01 na sua atual redação, 

cumprido o prazo para pronúncia dos interessados que decorreu entre 12/12/2019 a 27/12/2019, com respeito 

pelo prazo para a dilação do correio, ou seja até 03/01/2020, conforme a al. b) do nº1 do artº31º da Portaria 

citada e não tendo sido apresentadas quaisquer alegações pelos candidatos nesse âmbito, mantendo-se o teor 

da lista intercalar de resultados projectada, 

 Margarida Maria Lopes Custódio Fróis, Presidente do Júri do procedimento concursal supracitado, 

faz pública a deliberação definitiva, tomada em 06/01/2020), sobre a lista intercalar dos resultados da 

entrevista profissional de selecção, terceiro método de seleção do procedimento concursal (arredondamentos 

às centésimas) (por ordem alfabética): 

Candidatos Aprovados:  

Nome  Valoração 

Marta Edite Novais Ramos Mendes 17,6 

Sara Filipa Martinho Marques 12,0 

 

Candidatos Não Aprovados e Excluídos:  

Nome Alínea Valoração 

Ana Sofia dos Santos Cavaleiro  a)  

Andreia Filipa Oliveira Martins a)  

Carla Sofia Gonçalves Moreira b) 8,8 

Dália Maria Gonçalves Alves b) 8,0 

Francisco Tristão Pestana Leão Abranches de Almeida b) 7,2 

Natália Cristina das Neves Lopes Moreira b) 7,2 

Sofia João Sá de Azevedo Monteiro b) 7,2 

Sónia Teresa Oliveira Simões b) 7,2 

Tânia Carina Pedro Lopes a)  

 

a) Os candidatos não compareceram ao método de seleção. 

b) Os candidatos obtiveram classificação inferior a 9,50 valores no método de seleção.  
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 Em conformidade com o nº3 do artº34º da Portaria nº83-A/2009, de 22/01 na sua actual redacção, 

no prazo de 10 dias úteis, o Júri procederá à elaboração da lista unitária de ordenação final dos candidatos. 

  

 

  Paços do Município de Arganil, 06/01/2020.  

 

A Presidente do Júri, 

 

- Margarida Maria lopes Custódio Fróis-  

 

 

 

 

Afixada no átrio da DAGF e publicitada na 

página electrónica do Município de 

Arganil em 06/01/2020, 

 

Presidente do Júri 

 
Margarida Maria Lopes Custódio Fróis 


