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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE 1 POSTO DE TRABALHO, EM REGIME DE 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, NA 

CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO 

 

ATA N.º 7 

No dia 20 de setembro de dois mil e vinte e dois, pelas 16 horas, na Divisão de Gestão Urbanística e 

Planeamento Territorial, reuniu o júri do procedimento concursal identificado em epígrafe, autorizado por 

deliberação de Câmara Municipal de Mealhada, em 21/03/2022, tendo estado presentes: Margarida 

Costa, Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento Territorial, na qualidade de presidente, Rui 

Santos, Técnico Superior, na qualidade de primeiro vogal efetivo, que substitui o presidente nas suas 

faltas e impedimentos e Florbela Ferreira, Coordenadora Técnica, na qualidade de segunda vogal, para  

fim de proceder ao apuramento dos resultados obtidos pelos candidatos no método de seleção “Entrevista 

Profissional de Seleção” e elaborar o projeto de Lista Unitária de Ordenação Final.-------------------------------- 

As candidatas admitidas para a realização do método de seleção “Entrevista Profissional de Seleção”, 

abaixo indicadas, foram notificadas por correio eletrónico da data da sua realização.----------------------------- 

N.º Nome 

5947 Ana Isabel Tomás Duarte Fernandes 

6360 Catarina Furtado Santos 

6167 Diana Teresa Mendes Costa 

 

A Entrevista Profissional de Seleção foi conduzida pelo Júri do Procedimento Concursal, tendo como 

referência o Guião de Entrevista previamente elaborado, constante do aviso de abertura do procedimento 

concursal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os candidatos foram avaliados pelo júri em quatro fatores: Experiência profissional, Capacidade de 

Comunicação, Dinamismo e Motivação e Relacionamento Interpessoal.---------------------------------------------- 

Os resultados obtidos pelas candidatas neste método de seleção foram:--------------------------------------------- 

N.º Nome 
Classificação 

EPS 
 

5947 Ana Isabel Tomás Duarte Fernandes 18 

6360 Catarina Furtado Santos 17 

6167 Diana Teresa Mendes Costa 11 
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Em anexo à presente ata, encontram-se as fichas individuais de avaliação das candidatas.---------------------

Chegados a este ponto, e concluída a aplicação dos métodos de seleção obrigatórios e complementares, 

o Júri procedeu à Valoração Final das candidatas no conjunto dos métodos de seleção, de acordo com a 

seguinte expressão:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL (CF) dos Candidatos sem vínculo de emprego público previamente 

constituído, expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até às centésimas, resulta das 

classificações obtidas em cada um dos métodos de seleção, mediante a aplicação da seguinte fórmula:--- 

 

CF = 45% PC + 25% AP + 30% EPS 

Em que: 

CF: Classificação final 

PC: Prova de conhecimentos 

AP: Avaliação psicológica 

EPS: Entrevista profissional de seleção. 

 

N.º Classificação Prova 

de Conhecimentos 

Classificação 

Avaliação 

Psicológica 

Classificação 

Entrevista 

Profissional de 

Seleção 

Valoração Final 

5947 11 16 18 14,350 

6360 10,2 16 17 13,690 

 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL (CF) da candidata abrangida pelo artigo 36.º n.º 2 da LTFP, expressa numa 

escala de 0 a 20 valores, com valoração até às centésimas, resulta das classificações obtidas em cada 

um dos métodos de seleção, mediante a aplicação da seguinte fórmula:---------------------------------------------- 

 

CF = 45% AC + 25% EAC + 30% EPS 

 

Em que: 
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CF: Classificação final 

AC: Avaliação curricular 

EAC: Entrevista de avaliação de competências 

EPS: Entrevista profissional de seleção. 

 

N.º Avaliação 

Curricular 

Classificação 

Entrevista de 

Avaliação de 

Competências 

Classificação 

Entrevista 

Profissional de 

Seleção 

Valoração Final 

6167 15,5 16 11 14,275 

 

De acordo com os n.os 1 e 2 do artigo 26.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, com a redação dada 

pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, a ordenação final dos candidatos que completem o 

procedimento, com aprovação em todos os métodos de seleção aplicados, é efetuada por ordem 

decrescente da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de 

seleção, expressa numa escala de 0 a 20 valores, ainda que, no mesmo procedimento, lhes tenham sido 

aplicados diferentes métodos de seleção.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Nestes termos, o Projeto da Lista Unitária de Ordenação do presente Procedimento Concursal é o 

seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Código do 
candidato 

 
Nome Ordenação final 

5947 Ana Isabel Tomás Duarte Fernandes 14,350 1.º 

6167 Diana Teresa Mendes Costa 14,275 2.º 

6360 Catarina Furtado Santos 13,690 3.º 

 

De acordo com o disposto, de forma conjugada, no n.º 1 do artigo 10.º e n.º 1 do artigo 26.º da Portaria n.º 

125-A/2019, de 30 de abril, com a redação dada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, o júri 

deliberou proceder à notificação dos candidatos, podendo estes pronunciar-se, por escrito, no prazo de 10 

dias úteis, sobre o projeto de decisão no presente concurso.-------------------------------------------------------------  
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O júri deliberou ainda proceder à elaboração da lista ordenada alfabeticamente com os resultados obtidos 

no método de seleção Entrevista Profissional de Seleção e do Projeto de Ordenação Final e afixar estas 

listas em local visível e público nas instalações da Câmara Municipal, bem como na página eletrónica do 

Município, em cumprimento do disposto nos artigos 25.º n.º 1 e 26 .º n.º 1 da Portaria n.º 125-A/2019, de 

30 de abril, com a redação dada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro.------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente acta que, depois de 

lida por cada um dos presentes e aprovada, vai ser assinada por todos os elementos do Júri que nela 

participaram. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A Presidente do Júri, 

 

 

________________________________ 

Maria Margarida Santos Costa 

 

Os vogais 

 

 

________________________________ 

Rui Miguel Pimenta dos Santos 

 

 

________________________________ 

Florbela Cruz Martins Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

Assinado por: RUI MIGUEL PIMENTA DOS SANTOS
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