
 
 

ATA Nº 4 

 

Procedimento concursal comum para a carreira geral de Assistente Técnico, na modalidade 

de relação jurídica de emprego publico por tempo indeterminado 

 

Aos 13 de janeiro de 2021, nesta vila de Mondim de Basto e edifício dos Paços do Concelho, 

reuniram os membros do júri, designado por despacho de 22 de outubro de 2020, da Exma. 

Senhora Presidente da Câmara, constituído por Susana Patricia Teixeira da Mota, Chefe de 

Divisão – Divisão Administrativa e Financeira, na qualidade de Presidente; Emília Vieira de 

Carvalho Gonçalves – Técnica Superior (Relações Internacionais) na qualidade de 1.ª vogal 

efetiva e Pedro Miguel Carvalho Seca Pinto dos Reis – Técnico Superior (área de Contabilidade) 

na qualidade de 1º Vogal suplente no âmbito do procedimento, em título, a fim de expressarem 

e registarem a solução encontrada para uma anomalia  verificada na prova escrita aquando a 

sua realização. Efetivamente, no decorrer da realização da prova de conhecimentos escrita no 

passado dia 11 de janeiro, foi detetado, após os candidatos terem iniciado a realização da 

mesma, que três das quarenta questões (n.ºs 38, 39 e 40) se encontravam com as soluções 

expressas. Tratou-se de um lapso, da responsabilidade da entidade externa prestadora do 

serviço, aquando a impressão das cópias do teste. De forma a sanar a vicissitude ocorrida sem 

comprometer a realização da prova e sem comprometer o princípio da igualdade de tratamento, 

uma vez que a prova já se encontra em realização por todos os candidatos, o júri deliberou, por 

unanimidade, desconsiderar as questões nºs 38, 39 e 40 e anular as respetivas pontuações que 

lhe estavam atribuídas e que perfazem 2.4 valores. Consequentemente e porque o valor global 

da prova fica reduzido a 17,60 valores, mais deliberou o júri, por unanimidade, que a nota final 

será calculada através de uma regra matemática denominada “regra de três simples”, fazendo 

a devida correspondência da valoração atribuída a cada candidato na escala de 0 a 17,6 valores 

para a escala de 0 a 20 valores. Esta situação foi comunicada aos candidatos presentes na prova. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, 

que vai ser assinada por todos os elementos do Júri. 

 

1ª Vogal efetivo         Presidente do Júri                     1ª Vogal Suplente 
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