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ATA Nº 9 

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

de relação jurídica de emprego publico por tempo indeterminado 

 

Aos 24 de março de 2021, no edifício dos Paços do Concelho, reuniram os membros do júri, 

constituído por Emília Vieira de Carvalho Gonçalves – Técnica Superior – Relações 

Internacionais; 1.ª vogal efetiva em representação e na qualidade de Presidente; Altina da 

Assunção Rodrigues de Carvalho Gomes – Técnica Superior (Direito), na qualidade de 2ª vogal 

efetiva; e Sílvia Maria Marques Teixeira Pereira Afonso- Técnica Superior (Engª Agro Pecuária), 

na qualidade de 2ª vogal suplente, no âmbito do procedimento em título, a fim de divulgar os 

resultados obtidos na aplicação do 3º método de seleção, Entrevista Profissional de Seleção, e 

notificar os/as candidatos/as da lista unitária de ordenação final, para a realização da audiência 

dos interessados/as, pronunciando-se da seguinte forma: 

Aberta a presente reunião, o júri constatou que compareceram à Entrevista Profissional de 

Seleção os seguintes candidatos: 

• Ana Isabel da Costa Rodrigues 

• Ana Sofia Freitas Pereira 

• André Mota Cunha 

• Ângela Isa Araújo Leite Alves Pereira 

• Beatriz Morais Magalhães 

• Carla Mariana Campos de Sousa 

• Carla Sofia Rodrigues Gonçalves 

• Paula Alexandra de Queirós Rodrigues Simões 

• Sandra Isabel Teixeira Pimenta 

• Sara Catarina Marante Oliveira 

• Susana da Conceição Mota Ribeiro 

Deliberou o júri, considerar não aprovado (excluído) por ter faltado à Entrevista Profissional de 

Seleção o seguinte candidato: 

• Pedro Leonel Lage Freitas 

Na aplicação do método de seleção, Entrevista Profissional de Seleção, os candidatos aprovados 

neste método de seleção, obtiveram a seguinte pontuação/avaliação, conforme o mapa anexo 

(anexo II) à presente ata: 

a. Ana Isabel da Costa Rodrigues……………………………………………….12 valores (Suficiente) 

b. Ana Sofia Freitas Pereira………………………………………….……………12 Valores (Suficiente) 

c. André Mota Cunha……………………………………..………………………….12 valores (Suficiente) 
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d. Ângela Isa Araújo Leite Alves Pereira…………………………………..…12 valores (Suficiente) 

e. Beatriz Morais Magalhães…………………………………………………….….20 valores (Elevado) 

f. Carla Mariana Campos de Sousa……………………………………………….20 valores(Elevado) 

g. Carla Sofia Rodrigues Gonçalves………………………………….…..……12 valores (Suficiente) 

h. Paula Alexandra de Queirós Rodrigues Simões………………….…….…….16 valores (Bom) 

i. Sandra Isabel Teixeira Pimenta……………………………………….….…12 valores (Suficiente) 

j. Sara Catarina Marante Oliveira……………………………………..……….12 valores (Suficiente) 

k. Susana da Conceição Mota Ribeiro…………………………………………12 valores (Suficiente) 

O júri deliberou definir a lista unitária de ordenação final, após realização dos métodos de 

seleção, dos/as candidatos/as aprovados/as (conforme o anexo I à presente ata, o qual faz parte 

integrante desta), da seguinte forma: 

1.º Classificada: Carla Mariana Campos de Sousa………………………………………….…19,28 valores 

2.º Classificada: Beatriz Morais Magalhães…………………………………...…………………17,74 valores 

3.º Classificada: Sandra Isabel Teixeira Pimenta…………………………………………….…15,88 valores 

4.º Classificada: Ana Sofia Freitas Pereira…………………………………………………….….15,12 valores 

5.º Classificado: André Mota da Cunha……………………………………………………….……15,12 valores 

6.º Classificada: Ana Isabel da Costa Rodrigues…………………………………… …… ……14,96 valores 

7.º Classificada: Carla Sofia Rodrigues Gonçalves……………………………… …… ………14,61 valores 

8.º Classificada: Ângela Isa Araujo Leite Alves Pereira ……………………………  ………13,43 valores 

9.º Classificada: Sara Catarina Marante Oliveira……………………………………………….13,15 valores 

10.º Classificada: Paula Alexandra de Queirós Rodrigues Simões………… ……..12,56 valores 

11.º Classificada: Susana da Conceição Mota Ribeiro……………………………………11,05 valores 

Considerando que a lista unitária de ordenação final contém um número superior de candidatos 

relativamente ao posto a ocupar é constituída reserva de recrutamento interna, relativamente 

aos candidatos infra identificados, pelo prazo máximo de 18 meses, contados da data da 

homologação da lista de ordenação final, no termos dos nºs 3 e 4 do artigo 30º da Portaria nº 

125-A/2019: 

1º Beatriz Morais Magalhães 

2º Sandra Isabel Teixeira Pimenta 

3º Ana Sofia Freitas Pereira 

4º André Mota Cunha 

5º Ana Isabel da Costa Rodrigues 
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6º Carla Sofia Rodrigues Gonçalves 

7º Ângela Isa Araujo Leite Alves Pereira 

8º Sara Catarina Marante Oliveira 

9º Paula Alexandra de Queirós Rodrigues Simões 

10º Susana da Conceição Mota Ribeiro 

O júri deliberou, nos termos do nº 1 do artigo 25º da portaria nº 125/A/2019 de 30 de abril, 

afixar o resultado deste método de seleção em local visível e público da autarquia de Mondim 

de Basto e disponibilizar na página eletrónica da autarquia. 

Delibera, ainda, notificar os/as candidatos/as aprovados/as, ao abrigo do estipulado nos artigos 

10º, 23º, 26º e 28º nº1 ambos da Portaria nº125-A/2019, de 30 de abril, e nos termos do 

disposto nos artigos 121º e 122º do CPA, para dizerem por escrito, o que lhes oferecer, no prazo 

de 10 dias úteis. 

De acordo com o disposto no nº 5 do artigo 23º da portaria nº 125-A/2019, os candidatos (as) 

devem utilizar o formulário tipo disponível em https://municipio.mondimdebasto.pt, no 

separador “recursos humanos”. 

Delibera, ainda, o júri, nos termos do disposto nos artigos 10º,21º.22º da Portaria nº 125-

A/2019, de 30 de abril, promover a notificação dos/as candidatos excluídos no procedimento 

(valoração inferior a 9,50 valores ao método de seleção), para no âmbito do exercício da 

audiência prévia, no prazo de 10 dias uteis, dizerem, querendo, o se lhes oferecer sobre a 

intenção da exclusão.  

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. 

1.ª Vogal efetiva, em representação e na qualidade de Presidente 

 

 

 

2 ª Vogal Efetivo 

 

 

 

2ª Vogal Suplente  

https://municipio.mondimdebasto.pt/
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