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AVISO 
PUBLICITAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO MÉTODO DE SELEÇÃO  

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 

Para os devidos efeitos, e em cumprimento do disposto no Artigo 25.º n.º 1 da Portaria n.º 125-A/2019, 

de 30 de abril, na sua atual redação, torna-se pública que foram atribuídas as seguintes classificações no 

Método de Seleção – Avaliação Psicológica, o qual foi assegurado pela Técnica Superior Paula Cristina S. 

Parruca Espírito Santo, na qualidade de Psicóloga, detentora de habilitação académica e formação 

adequada para o efeito, no âmbito do procedimento concursal referenciado em epígrafe, aberto por 

deliberação favorável da Câmara Municipal de dezasseis de junho de dois mil e vinte e um, sob proposta 

e consequente Despacho do Presidente da Câmara Municipal, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 147/2021, de 30 de julho, através do Aviso (extrato) n.º 14418/2021, de 30 de julho, publicitado na 

BEP – Bolsa de Emprego Público em trinta de julho de dois mil e vinte e um, e na página eletrónica do 

Município, através de Publicação Integral, em trinta de julho de dois mil e vinte e um, com vista à 

constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho na categoria de técnico superior, da 

carreira geral de técnico superior (Grau 3 de complexidade funcional), atividade em Engenharia 

Zootécnica, com afetação ao Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social, conforme 

caracterizado no Mapa de Pessoal. 

NOME 
CLASSIFICAÇÃO 

(Valores) 

Catarina Guerreiro Martins 16 valores 

Daniela da Silva Tavares 12 valores 

Duarte Nobre Félix Gonçalves 12 valores 

Jamília Batista Leite Machado 16 valores 

Marta Isabel Raposo dos Santos 12 valores 

Rui Alberto Perdigão Fernandes 12 valores 

Os candidatos aprovados deverão comparecer no dia 22 de setembro de 2021, às 09:00 horas, na Sala de 

Reuniões dos Paços do Município de Almodôvar, para a realização do terceiro método de seleção – 

Entrevista Profissional de Seleção. 

 

Municipio de Almodôvar, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um 

O Presidente do Júri 

 

 

Manuel da Silva Campos 


		2021-09-21T17:53:41+0100
	MANUEL DA SILVA CAMPOS




