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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 OPERACIONAL (NADADOR SALVADOR ) 

ATA N.º 5 

No dia 20 do mês de julho de dois mil e vinte e dois, pelas 12 horas, no Edifício dos Paços do Concelho, 

reuniu o júri do concurso para o recrutamento de 1 (um) assistente operacional (nadador salvador), em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, cujo aviso foi publicado 

na 2.ª Série, n.º 90, no dia 10 de maio de 2022, com o n.º 9446/2022, bem como na Bolsa de Emprego 

Público, com o Código OE202205/0371, no sítio da internet deste Município, tendo estado presentes Luís 

Simões, Chefe da Divisão de Desporto e Educação, na qualidade de presidente, Susana Oliveira, Chefe 

do Setor de Educação, na qualidade de primeiro vogal efetivo, que substitui o presidente nas suas faltas 

e impedimentos, e Vânia Rafael, Técnica Superior, na qualidade de segundo vogal efetivo a fim de 

deliberar sobre o resultado da Prova Prática de Conhecimentos realizada no dia 20 de julho, no Edifício 

dos Paços do Concelho. 

 

1- LISTA DE CLASSIFICAÇÃO : 

 

De acordo com os fatores e critérios de apreciação e ponderação do primeiro método de seleção 

suprarreferidos o resultado finais obtido pelo candidato é o constante do quadro infra: 

 

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO NA PROVA PRÁTICA DE CONHECIMENTOS 

n.º MGD nome Resultado 

6754 Luís André Gomes da Silva Plácido dos Santos  19,5 valores 
 

E nada mais havendo a tratar, foi dada por terminada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, 

depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos membros do júri. 

 

Presidente do Júri 

 

1.º Vogal 

 

2.º Vogal 

 

………………………. ………………………. ………………………. 

(Luís Simões) (Susana Oliveira) (Vânia Rafael) 
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