ATA
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA RECRUTAMENTO DE UM TÉCNICO
SUPERIOR-ARQUIVO,GRAU DE COMPLEXIDADE 3, EM REGIME DE CONTRATO DE
TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO. AVISO N.º
13677/2021. CÓDIGO DA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO:OE202107/0603
- - - Ao oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Paredes
e no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu o Júri do concurso, constituído pela sua Presidente,
Dra. Maria Antónia Dias da Silva, Dirigente Intermédia de 3º Grau da Unidade de Património
Cultural, Biblioteca e Arquivo, pelo Dirigente Intermédio de 3º Grau da Unidade de Dinamização
Cultural e Turismo, Dr. Fernando Paulo Pinto Leite Montenegro Salvador e pela Dra. Maria
Manuela Ribeiro e Rocha de Magalhães, Dirigente Intermédia de 3.º Grau da Unidade de Gestão
de Recursos Humanos, para nos termos do disposto no artigo vigésimo quinto da Portaria n.º
125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021 de 11 de janeiro,
proceder à atribuição dos resultados que os (as) candidatos (as) obtiveram na 2.ª Fase dos
Métodos de Seleção – Avaliação Psicológica (AP), realizada no passado dia 27 de janeiro de
2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Este júri deliberou, por unanimidade, atribuir as seguintes classificações:--------------------------AURORA CATARINA MELO MENDO (AP) -------------------------------------------------------- 16 Valores
BRANCA ISABEL MENDONCA BARBOSA (AP) --------------------------------------------------12 Valores
VASCO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS (AP) ------------------------------------------------------16 Valores
- - - O Júri deliberou ainda que, a realização da 3ª Fase dos Métodos de Seleção – Entrevista
Profissional de Seleção (EPS), ocorrerá no próximo dia 25 de fevereiro pelas 14h30m, na
Biblioteca Municipal de Paredes, situada na Praça José Guilherme, 4580-130 Paredes,
respeitando as recomendações de distanciamento social e proteção individual resultantes da
pandemia provocada pelo COVID-19, devendo os (as) candidatos (as) Aurora Catarina Melo
Mendo, Branca Isabel Mendonça Barbosa e Vasco José Ribeiro dos Santos, apresentarem-se
com documento oficial de identificação com fotografia.--------------------------------------------------------- - - Conforme estabelecido no n.º 1 do artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril,
alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021 de 11 de janeiro, conciliado com a alínea s) do
aviso de abertura do procedimento, os (as) candidatos (as) admitidos (as) para a terceira fase
dos métodos de seleção, serão notificados (as) através do endereço de correio eletrónico,
indicado no formulário de candidatura.------------------------------------------------------------------------------
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- - 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, conforme o previsto
Página 1 de 2

no n.º 1 do artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela
Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro.--------------------------------------------------------------------------- - - 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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