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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO 

Ata número quatro 

-------- Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, pelas quinze horas, reuniu, no 

gabinete da direção, o júri de seleção de candidatos a um posto de trabalho, em regime de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado, para carreira e categoria de assistente operacional, 

com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Ponto um – Classificação da Prova de Conhecimento; ----------------------------------------------------- 

-------- Ponto dois – Elaboração da lista de classificação dos candidatos. ---------------------------------------- 

-------- Ponto três – Decisão sobre a medida a tomar relativamente aos candidatos que faltaram à 

realização da prova de conhecimentos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Relativamente ao ponto um foi confrontada a identificação das provas e o seu número com a 

pauta de presença assinada pelos vigilantes e, seguidamente, procedeu-se à correção e classificação 

das Provas de Conhecimento. Os pontos foram convertidos em valores. --------------------------------------- 

-------- No que concerne ao ponto dois, foi elaborada uma lista de classificações que será publicada na 

página do agrupamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Relativamente ao ponto três constatou-se que faltaram à realização da Prova de 

Conhecimentos quatro candidatos. Dado que os mesmos não responderam ao mail de notificação da 

realização da prova, nem foram contactados por outra via, o júri decidiu que a prova teria uma 

segunda chamada para estes quatro candidatos. Por decisão do júri, a prova será realizada no dia 

vinte de dezembro de dois mil e dezanove, pelas dezassete horas, na sala D3, da escola secundária de 

Tondela. Os quatro candidatos, serão contactados telefonicamente e novamente por email a 

informar da realização da segunda chamada. As regras de realização serão as mesmas definidas para 

a primeira chamada bem como a estrutura da prova. Seguidamente seguiu-se a elaboração da nova 

versão para a segunda chamada, respeitando o estipulado. ------------------------------------------------------- 

-------- As decisões dos elementos do Júri foram tomadas por unanimidade. ---------------------------------- 

-------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 

ata, que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei.------------------ 

------- O presidente: Luís Filipe Rodrigues da Costa ------------------------------------------------------------------- 

------- O primeiro vogal: Fernanda Maria do Amaral Rodrigues Pereira------------------------------------------- 

------- O segundo vogal: Teresa Maria Marques Braz Antunes ------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


