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Procedimento Concursal Comum para recrutamento de um posto de trabalho de Assistente

Operacional (Condutor de i.1~quinas Pesada e Veículos Especiais), na modalidade contrato de trabalho

por tempo indeterminado

Ata n° 4

Lista da Prova de Avaliaç~o Psicológica

Aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte, nesta vila de Castro Verde, no Edifício dos Paços do

Concelho, reuniram os elementos que constituem o júri do procedimento concursal para recrutamento de

um trabalhador por tempo indeterminado, na carreira/categoria de Assistente Operacional (Condutor de

Máquinas Pesada e Veículos Especiais), estiveram presentes os seguintes elementos: Presidente: Luís Miguel

Alhinho Baptista, Chefe de Divisão de Obras e Gestão Urbanística; Vogais Efetivos: Ana Paula Belchior de

Sousa Vilhena, Técnica Superior e António José Revés Vaz, Encarregado Operacional e, designados por

despacho do Presidente da Câmara Municipal de 27 de agosto de 2019.

A reuni~o do júri teve a seguinte ordem de trabalhos: divulgação dos resultados da prova de avaliação

psicológica e elaboração da respetiva lista de classificação:

1° Verificou-se que estiveram presentes na prova de ava ação psicológica os seguintes candidatos, os quais

obtiveram as seguintes classificações:

Candidatos Admitidos:

Luís José Santiago Veríssimo — 12,00 valores

Ricardo Jorge Guerreiro Albino - 12,00 valores

Candidatos Excluídos

(não houve)

Camara Munic~paI de Castro Verde
Praça do Municipio
7780 217 Castro Verde
e efone geral: 286 320 700 Fax: 286 320 709

geral@cm castroverdept
wwwcm-castroverde. pt

~



MUNICÍPIO

CASTRO
VERDE

As fichas individuais com a cotação da prova de avaliação psicológica e a nota atribuída a cada candidato

encontra-se anexa a esta ata da qual fazem parte integrante.

O Jóri deliberou realizar a prova de entrevista profissional de seleção no dia 11 de maio de 2020, pelas 10

horas, no salão do Edifício da Câmara Municipal.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo que todas as deliberações foram tomadas

por unanimidade, e da qual e para constar foi elaborada a presente ata que vai ser assinada por todos os

membros efetivos dojóri.
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