
AVISO
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO PARA OCUPAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO

INDETERMINADO, PARA DOIS ASSISTENTES OPERACIONAIS DA CARREIRA GERAL DE ASSISTENTE OPERACIONAL – SAPADOR FLORESTAL

AVISO

PUBLICITAÇÃO DOS RESULTADO OBTIDOS NO MÉTODO DE SELEÇÃO INTERCALAR –

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 na Avaliação

Psicológica, no âmbito do procedimento concursal referenciado em epígrafe, aberto por deliberação favorável

da Câmara Municipal de dezasseis de fevereiro de dois mil e vinte e dois, sob proposta e consequente Despacho

do Presidente da Câmara Municipal, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 61/2022, através do Aviso

(extrato) n.º 6366/2022, de vinte e oito de março, publicitado na BEP – Bolsa de Emprego Público e na página

eletrónica do Município, através de Publicação Integral, a vinte e oito de março de dois mil e vinte e dois, com

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

por tempo indeterminado, para ocupação de dois postos de trabalho na categoria de Assistente Operacional, da

carreira geral de Assistente Operacional (Grau 1 de complexidade funcional), atividade de Sapador Florestal,

para o exercício de funções no Gabinete Municipal de Proteção Civil e Ordenamento Florestal, conforme

caracterizado no Mapa de Pessoal.

NOME CLASSIFICAÇÃO
(Valores)

André Filipe Sequeira Martins 16 Bom- Apto

Ângela de Jesus Silvestre Mendes 16 Bom- Apta a)

Carina Isabel Diogo 16 Bom- Apta

Célia do Carmo Pereira 16 Bom- Apta a)

Dúnia do Céu Jardim Mendes Pereira 12 Suficiente - Apta

João Miguel Pereira Dias 16 Bom - Apto

José Manuel Palma Rosa 12 Suficiente – Apto a)

Manuel António Ramos Tomé 12 Suficiente - Apto

Maria Fernanda Santos Mestre 12 Suficiente - Apta

Sofia Alexandre Coelho Afilhado 12 Suficiente - Apta
a) Os resultados obtidos neste método de seleção foram realizados no âmbito do procedimento concursal comum de recrutamento

para ocupação de postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para dois Assistentes

Operacionais da carreira geral de Assistente Operacional (Grau 1 de complexidade funcional), atividade de Jardinagem (crf. subalínea ii) da

alínea b) do n.º 2 do Artigo 8 da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação) e do procedimento concursal comum de

recrutamento para ocupação de ocupação de dois postos de trabalho, na categoria de Assistente Operacional, da carreira geral de Assistente

Operacional (Grau 1 de complexidade funcional), atividades no serviço de museologia.

Os candidatos aprovados deverão comparecer no dia 13 de junho de 2022, as 09:00 horas, na Sala de Reuniões

dos Paços do Município de Almodôvar para realização do terceiro método de seleção – Entrevista Profissional

de Seleção.

Municipio de Almodôvar, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois

A Presidente do Júri
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