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ATA 
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA RECRUTAMENTO DE TRÊS 
ASSISTENTES OPERACIONAIS(NADADOR SALVADOR)  GRAU DE 
COMPLEXIDADE 1- EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 
PÚBLICAS POR TEMPO RESOLUTIVO CERTO POR 1 ANO. AVISO N.º 8527/2021. 
CÓDIGO DA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO:OE202105/0154 

- - - Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, nesta cidade de 

Paredes e no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu o Júri do concurso, constituído pela 

sua Presidente, a Técnica Superior Licenciada em Educação Física e Desporto, Dra. 

Madalena Cristina Santos Casaca, pelo Encarregado Operacional, Manuel António 

Ferreira Silva, e pelo Técnico Superior Licenciado em Desporto e Educação Física, Dr. 

Jorge António Vieira Gomes,  para efeitos do disposto no artigo 25.º conciliado com o 

artigo 26.º da Portaria n.º125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria 

n.º12-A/2021 de 11 de janeiro, proceder a atribuição dos resultados que os candidatos 

obtiveram na aplicação dos métodos de seleção definidos no aviso de abertura do 

procedimento mencionado em epigrafe, Avaliação Curricular(AC) e  Entrevista 

Profissional de Seleção (EPS), realizados hoje, dia um de julho do ano de dois mil e 

vinte e um.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- - - Após a análise dos currículos apresentados pelos candidatos e a prestação dos 

candidatos na entrevista profissional, cujas avaliações constam da Ficha Individual da 

Avaliação Curricular e da Ficha Individual da Entrevista Profissional de Seleção, que 

se anexam a presente ata, o júri procedeu à aplicação dos parâmetros e da fórmula para 

obtenção da classificação final mencionada na alínea M) do aviso de abertura:---------------- 

------------------------------------CF= [(AC * 70%) + (EPS * 30%)],--------------------------------------- 

utilizando os resultados obtidos nos dois métodos de seleção, para elaborar a respetiva 

lista de ordenação final, conforme o disposto no artigo 26.º da Portaria n.º125-A/2019, de 

30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º12-A/2021 de 11 de janeiro da qual 

resultou a seguinte classificação e ordenação:----------------------------------------------------------- 

1.º BRUNO EMANUEL OLIVEIRA CUNHA--------------------------------------------------------------- 

AVALIAÇÃO CURRICULAR(AC)----------------------------------------------------------14,67  Valores 

ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO(EPS)--------------------------------16,80 Valores 

CLASSIFICAÇÃO FINAL-------------------------------------------------------------------15,31 Valores 
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2.º FILIPE PINTO FERREIRA--------------------------------------------------------------------------------- 

AVALIAÇÃO CURRICULAR(AC)----------------------------------------------------------13,33 Valores 

ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO(EPS)--------------------------------15,20 Valores 

CLASSIFICAÇÃO FINAL-------------------------------------------------------------------13,89 Valores 

3.º SAMUEL FERNANDO ALVES MARINHO----------------------------------------------------------- 

AVALIAÇÃO CURRICULAR(AC)----------------------------------------------------------12,67 Valores 

ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO(EPS)-------------------------------14,40 Valores 

CLASSIFICAÇÃO FINAL-------------------------------------------------------------------13,19 Valores 

- - - Para efeitos do artigo 28.º conciliado com o artigo 10.º da Portaria n.º125-A/2019, de 

30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º12-A/2021 de 11 de janeiro os 

candidatos da lista de ordenação final supra, serão notificados por email, através do 

serviço da Unidade de Gestão de Recursos Humanos, para se pronunciar da sua 

classificação final por escrito, através do formulário obrigatório, no prazo de 10 dias úteis 

contados a partir da data do envio do email, se assim o entender, ficando disponível a 

presente ata e formulário na página da Internet do Municipio de paredes  www.cm-

paredes.pt, opção Recrutamento de Pessoal / Procedimentos concursais a decorrer, 

sendo também afixada no placar do Edifício Paços do Concelho  Praça Jose Guilherme  

4580-130 Paredes.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- - - Para constar se lavrou a presente ata que depois de lida em voz alta, e por achada 

conforme, vai por todos ser assinada. ---------------------------------------------------------------------- 

 

O JÚRI, 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
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