
 
 

 

ATA N.º 6/Júri  

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO DE TÉCNICO SUPERIOR – ÁREA 

DE ENGENHARIA CIVIL – NA MODALIDADE DE CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 

 

ATA DA REUNIÃO DO JÚRI – APLICAÇÃO DO 3.º MÉTODO DE SELEÇÃO – ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO 

 

1 – Aos dezasseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, no Edifício dos Paços do Município, reuniu o Júri do 

procedimento concursal referido em epígrafe, constituído por: 

Presidente: Ângela Maria Mendes Gonçalves Marques, Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira. 

Vogais: Carla Sofia Bandeira Neves, Técnica Superior e 2.º vogal efetivo; e Luís António Dias Nogueira, Técnico Superior e vogal 

suplente, em substituição do 1.º vogal efetivo por este se encontrar ausente, 

a fim de deliberarem sobre o resultado da aplicação do terceiro e último método de seleção – Entrevista Profissional de 

Seleção, conforme o aviso de abertura – e elaborar a respetiva lista de classificação, de acordo com o disposto no artigo 25.º 

da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 10 de janeiro. 

 

2 - LISTA DE CLASSIFICAÇÃO NA ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO - (ORDENADA ALFABETICAMENTE) 

Nome 
Classificação Obtida 

na EPS 

 
Resultado 

Cláudia Margarida Martins Silvestre 16,00 valores Aprovado 

Hugo Filipe Gomes Ferreira Faltou * 

Lúcia Teresa da Silva Martins 8,67 valores Reprovado 

* - De acordo com o Aviso de Abertura publicitado na BEP e com o ponto 7 da ATA n.º 1 do júri, a falta de comparência 

equivale à desistência do concurso. 

 

3 - Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, o 

júri deliberou proceder à afixação da presente ata no átrio do Edifício dos Paços do Município e na página eletrónica da 

autarquia  em https://www.cm-arganil.pt/tipo-de-documento/recrutamento-e-selecao/procedimentos-concursais-2022/, para 

aí poder ser consultada, e elaborar, posteriormente, a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, com 

indicação das classificações obtidas nos métodos de seleção aplicados, efetuando, nesse contexto, a audiência dos 

interessados, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi elaborada a presente ata que vai ser assinada por todos os 

membros do Júri. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Júri do procedimento, 
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