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ATA 
CONCURSO INTERNO DE ACESSO GERAL PARA PROVIMENTO DE TRÊS LUGARES DE 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA GRAU 3  NÍVEL 1 DO GRUPO DE PESSOAL INFORMÁTICA. 

AVISO N.º 10158/2021 E DECLARAÇÃO RETIFICAÇÃO N.º432/2021. CÓDIGO DA BOLSA DE 

EMPREGO PÚBLICO:OE202105/0873. 

 

- - - Ao sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Paredes e 

no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu o Júri nomeado para o concurso mencionado em 

epígrafe constituído pela Dirigente Intermédia de 3.º Grau da Unidade de Gestão de Informação e 

Modernização Administrativa, Alcina Rosa Duarte Costa, Dra., pela Chefe da Divisão de 

Educação, Dra. Margarida Maria Ferreira Cardoso, e pela Chefe de Divisão Administrativa, 

Verónica de Brito Castro, Dra., para nos termos dos artigos trigésimo sexto e  trigésimo oitavo do 

Decreto-Lei n.º204/98, de 11 de julho, aplicado à Administração Local pelo Decreto-lei n.º238/99 

de 25 de junho, proceder à classificação e ordenação dos candidatos pelos resultados obtidos na 

aplicação dos métodos de seleção  Prova Teórica de Conhecimentos(PTC) e Entrevista 

Profissional de Seleção(EPS), a que se refere o aviso de abertura n.º10158/2021, publicado na 

2.ª série do Diário da República n.º104, publicado no dia 28 de maio de 2021, retificado pela 

Declaração de retificação n.º432/2021, publicada na 2.ª série do Diário da República n.º114 de 15 

de junho de 2021, após a prestação dos candidatos nos métodos de seleção e de acordo com os 

critérios definidos pelo júri no aviso de abertura, deliberou por unanimidade, atribuir a seguinte 

classificação provisória:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º Maria Zita Andrade e Silva Moreira da Rocha e Sousa------------------------------------------------- 

- Prova Teórica de Conhecimentos(PTC)------------------------------------------------------------15 Valores  

- Entrevista Profissional de Seleção(EPS)-----------------------------------------------------------20 Valores 

-Classificação Final---------------------------------------------------------------------------------17,50 Valores 

2º Duarte Manuel Ribeiro Gonçalves---------------------------------------------------------------------------- 

- Prova Teórica de Conhecimentos(PTC)--------------------------------------------------------10,50 Valores  

- Entrevista Profissional de Seleção(EPS)-----------------------------------------------------------20 Valores 

-Classificação Final----------------------------------------------------------------------------------15,25 Valores 

3º Nuno Ricardo Moura Ferreira Gomes------------------------------------------------------------------------- 

- Prova Teórica de Conhecimentos(PTC)----------------------------------------------------------9,50 Valores  

- Entrevista Profissional de Seleção(EPS)-----------------------------------------------------------20 Valores 

-Classificação Final---------------------------------------------------------------------------------14,75 Valores 
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- - - Na Prova Teórica de Conhecimentos(PTC), realizada no dia 3 de agosto de 2021 no Edifício 

da Biblioteca Municipal pelas 10h00m, foram atribuídos códigos a cada candidato, tendo esses 

códigos sido inscritos no enunciado pelos candidatos, de forma a manter anonimato na correção 

da prova. A avaliação e correção foi efetuada no enunciado de cada candidato, com base na 

matriz de correção e baseada na bibliografia e nos parâmetros de avaliação, definidos no ponto 

11 do aviso de abertura, tendo sido efetuado uma grelha de correção e matriz de correção, assim 

como uma lista de atribuição de código individual, que fazem parte da presente ata.------------------ 

- - - Na Entrevista Profissional de Seleção(EPS), realizada no  dia 3 de agosto de 2021 no 

Edifício da Biblioteca Municipal pelas 14h30m, foram ponderados e classificados os fatores da 

experiência profissional, o conhecimento das tarefas inerentes ao conteúdo funcional do lugar a 

prover, a capacidade de comunicação, a capacidade de relacionamento interpessoal, o 

conhecimento dos direitos e deveres dos trabalhadores da função pública, conforme o estipulado 

no ponto 11 do aviso de abertura, cujas fichas individuais da entrevista ficam a fazer parte da 

presente ata.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- - - Finalmente o Júri decidiu comunicar aos interessados, mediante notificação escrita registada 

nos CTT o lugar em que foi graduado e a respetiva classificação obtida, de acordo com o previsto 

no artigo trigésimo oitavo do Decreto-Lei n.º204/98, de 11 de Julho, aplicado à Administração 

Local pelo Decreto-lei n.º238/99 de 25 de junho, conciliado com o artigo 121.º do Código do 

Procedimento Administrativo, para que possam pronunciarem-se por escrito no prazo de dez dias 

úteis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- - - Ficou ainda estabelecido, que o processo pode ser consultado no horário normal de 

funcionamento dos serviços na Unidade de Gestão de Recursos Humanos desta Câmara 

Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- - -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, 

 

_____________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________ 


