ATA
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA RECRUTAMENTO DE ONZE ASSISTENTES TÉCNICOS – ÁREA
ADMINISTRATIVA – GRAU DE COMPLEXIDADE 2- EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS
POR TEMPO INDETERMINADO. AVISO N.º 4905/2021. CÓDIGO DA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO:OE202103/0489

- - - Ao décimo oitavo dia do mês de junho 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, Dra. Verónica de Brito Castro,
Chefe da Divisão Administrativa, pela Dra. Madalena Cristina Santos Casaca, Técnica Superior Licenciada em
Desporto e Educação Física e pelo Dr. Fernando Paulo Pinto Leite Montenegro Salvador, Dirigente Intermédio da
Unidade de Dinamização Cultural e Turismo, para analisar a exposição apresentada pelo candidato Carlos Miguel
da Rocha Sousa em 14 de junho de 2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------- - - O candidato, veio solicitar ao Júri, alteração dos métodos de seleção prova escrita de conhecimentos e
avaliação psicológica para os métodos de seleção obrigatórios, avaliação curricular e entrevista de avaliação de
competências, considerando que desempenha funções que se integram no conteúdo funcional da carreira de
Assistente Técnico, anexando, em 14 de junho de 2021 uma nova declaração emitida pelo serviço de origem. O
Candidato já tinha entregue declaração das suas atribuições, atividades e competências, no entanto, do documento
apresentado, não resultava claro, serem enquadráveis na carreira de assistente técnico, vindo agora, anexar
documento que comprova inequivocamente, que está em condições de afastar os métodos de seleção prova escrita
de conhecimentos e avaliação psicológica.------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Após apreciação do documento apresentado, o Júri, deliberou por unanimidade, que o candidato ficará sujeito
aos métodos de seleção obrigatórios, avaliação curricular e entrevista de avaliação de competências, bem como ao
método facultativo, entrevista profissional de seleção, considerando que se encontra a cumprir ou executar a
atribuição, competência ou atividade caraterizadora do posto de trabalho.- - ------------------------------------------------------ - - O Júri deliberou ainda, por unanimidade, que a avaliação curricular será aplicada no dia 24 de junho de 2021,
sendo o candidato notificado deste facto através do endereço de correio eletrónico, indicado no formulário de
candidatura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - A presente ata, depois de assinada, encontrar-se-á disponível para consulta na página eletrónica do Município
(www.cm-paredes.pt- opção recrutamento de pessoal) e no placar da Unidade de Gestão de Recursos Humanos no
Edifício Paços do Concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - 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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