
 
 
 

ATA Nº 7 

 

Concurso externo de ingresso para admissão de um especialista de informática de grau 1, 

nível 2 (estagiário), da carreira de especialista de informática 

 

Aos 26 de Março de 2021, no edifício dos Paços do Concelho, reuniram os membros do júri, 

designado por despacho da Exma. Senhora Presidente da Câmara, em 14 de outubro de 2020, e 

constituído por Susana Patrícia Teixeira da Mota, Chefe de Divisão| Divisão Administrativa e 

Financeira, na qualidade de Presidente; Nuno Miguel Portela Gonçalves da Mota, Especialista 

de Informática, na qualidade de 1.º Vogal efetivo; Altina da Assunção Rodrigues de Carvalho 

Gomes, Técnica Superior (Direito), na qualidade de 2.ª Vogal efetivo, no âmbito do 

procedimento, em título, a fim de divulgar os resultados obtidos na aplicação do 2º 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: 

Foram convocados/as para a realização do 2º método de seleção, Entrevista Profissional de 

Seleção, os seguintes candidatos/as: 

• Ana Cristina Vilela de Magalhães  

• Carlos Manuel Henrique Martins 

• Manuel Francisco Pinelo Fernandes Martins  

• Marco Sérgio Rodrigues 

• Martinho Fradeira Gonçalves 

• Henrique Manuel Gomes Alves 

• Paulo Miguel Martins da Silva  

 

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. Carlos Manuel Henriques Martins……………………..…………………………16 valores (Bom) 

b. Henrique Manuel Gomes Alves…………………………………………… 12 valores (Suficiente) 

c. Manuel Francisco Pinelo Fernandes Martins ………………………… 20 valores (Elevado)  

d. Marco Sérgio Rodrigues …………………………………………………..….12 valores (Suficiente) 

e. Martinho Fradeira Gonçalves……………………………………………..…..20 valores (Elevado) 

f. Paulo Miguel Martins da Silva………………………………………………………16 valores (Bom) 

 



 
 
O Júri deliberou considerar não aprovada (excluída) no presente concurso a candidata Ana 

Cristina Vilela de Magalhães, por não ter comparecido no método de seleção eliminatório, 

entrevista profissional de seleção. 

Considerando que, da aplicação do 2º método de seleção, entrevista profissional de seleção não 

resultaram candidatos/as não aprovados, nos termos do nº3 do artº23 do decreto-Lei nº 204/98, 

de 11 de julho, aplicável à Administração Local pelo Decreto-Lei nº 238/99, de 25 de junho, o 

júri deliberou definir a lista de classificação com a 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 Classificado: Manuel Francisco Pinelo Fernandes Martins………………………..…18,80 valores 

2.º Classificado: Carlos Manuel Henrique Martins…………………………………………....17,80 valores 

3.º Classificado: Martinho Fradeira Gonçalves………………………………………….………16,40 valores 

4.º Classificado: Marco Sérgio Rodrigues…………………………………………………..……..16,20 valores 

5.º Classificado: Paulo Miguel Martins da Silva…………………………………………………13,00 valores 

6.º Classificado: Henrique Manuel Gomes Alves……………………………………………….12,60 valores 

O Júri decidiu disponibilizar a lista unitária de ordenação final, tanto na página eletrónica como 

em local visível e público das instalações da Câmara Municipal de Mondim de Basto. 

O júri deliberou, ainda, notificar o candidato excluído do procedimento concursal identificado 

em epigrafe, assim como os candidatos aprovados/as, por correio eletrónico, ao abrigo do 

estipulado nos artigos 36º e 38º da Portaria nº204/98, de 11 de julho, para dizerem por escrito 

o que lhes oferecer, no prazo de 10 dias úteis.  

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. 

 

1º Vogal efetivo    Presidente do Júri         2ª Vogal Efetivo 
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