PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA A CONSTITUIÇÃO DE
RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO POR TEMPO INDETERMINADO
DE UM TÉCNICO SUPERIOR NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL
ATA N.º 3

O júri do concurso mencionado em epígrafe reuniu online na presente data para proceder à
avaliação da prova escrita de conhecimentos, realizada no passado dia 25 de novembro em
regime de anonimato, pelos candidatos:
- Candidato n.º1_____________________________6,50 valores
- Candidato n.º2____________________________11,50 valores
- Candidato n.º3_____________________________3,50 valores
A classificação obtida por cada um dos candidatos foi aprovada pelo júri através de votação
nominal, por unanimidade, cujos resultados são os constantes da presente ata e de acordo
com a grelha em anexo.
O júri recebeu as provas para correção e avaliação, sem o respetivo cabeçalho onde se
encontrava a identificação de cada candidato, garantindo assim o anonimato para efeitos de
classificação.
O júri deliberou, por unanimidade, considerar como excluídos os seguintes candidatos, por
terem obtido neste método uma valoração inferior a 9,5 valores, nos termos do disposto nos
n.º9 e n.º10 do artigo 9.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril:
- Candidato n.º1_____________________________6,50 valores
- Candidato n.º3_____________________________3,50 valores

Solicita o júri que os serviços da autarquia procedam, no seguimento desta ata, à
identificação das provas, juntando os cabeçalhos removidos às provas agora já classificadas,
por equivalência do respetivo número convencional, de modo a posteriormente se
publicitarem os resultados nos termos do disposto no n.º1 do artigo 25.º da Portaria
mencionada.
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Por último, o júri deliberou, por unanimidade, solicitar a colaboração de entidade externa
para proceder à avaliação psicológica do único candidato admitido (candidato n.º2), por
forma a proceder à sua posterior notificação para aplicação do método de seleção seguinte.

Santa Cruz da Graciosa, 13 de janeiro de 2021
O Júri
Assinado de forma
Maria de
digital por Maria de
Lurdes
Lurdes Constantino
Constantino Faustino
Dados: 2021.01.14
Faustino
16:07:04 -01'00'
______________________________________

Maria de Lurdes Constantino Faustino
Assinado por : ARTUR REIS LEITE FURTADO
GONÇALVES
Num. de Identificação Civil: BI073108308
Data: 2021.01.14 14:44:55 Hora padrão dos Açores

________________________________
Artur Reis Leite Furtado Gonçalves
de forma
Ricardo Assinado
digital por Ricardo
Avelar Mendonça
Avelar
Dados: 2021.01.14
Mendonça 16:05:24 -01'00'

___________________________
Ricardo Avelar Mendonça

ANEXOS: Prova de conhecimentos resolvida
Grelha de classificação
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