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Procedimento Concursal Comum para recrutamento de dois postos de trabalho de Assistente

Operacional (Nadador Salvador), na modalidade contrato de trabalho por tempo indeterminado

Ata n° 4

Lista da Prova de Avaliação 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

dois trabalhadores por tempo indeterminado, na carreira/categoria de Assistente Operacional (Nadador

Salvador), estiveram presentes os seguintes elementos: Presidente: André Filipe Guerreiro Alves, Chefe de

DivisSo de Cultura e Desporto; Vogais Efetivos: Núdia Alexandra da Silva Ferreira, Técnica Superior e Ana Paula

Belchor de Sousa Vilhena, Técnica Superior, designados por despacho do Presidente da Cêmara Municipal de

27 de agosto de 2019.

A reunião do júri teve a seguinte ordem de trabalhos: divulgaçSo dos resultados da prova de avaliaçSo

psicológica e elaboraçEo da respetiva lista de classficaçEo:

lo Verificou~se que estiveram presentes na prova de avaliaçSo psicológica os seguintes candidatos, os quais

obtiveram as seguintes classificações:

Candidatos Admitidos:

Filipe José Vargas Guerreiro de Matos - 12 valores

Candidatos Excluídos
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Câmara Municipal de Castro Vord ~
Er ~ç do M i o~ip o
//8() / O i troVord

YL j~ aI 2 u 3 O /00 E d < 206 ~ O /J0

gei O Üc nr ~ troverd ~.p

www,cm-castroverdept



MUNICÍPIO

a’

As fichas individuais com a cotaç~o da prova de ava aç~o psico ógica e a nota atribu’da a cada candidato

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

O Júri deliberou rea zar a prova de entrevsta pro ssonal de se eç~o n~ dia 8 de maio de 2020, pelas 10 horas.

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

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

membros efetivos do júri.
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