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JUNTA DE FREGUESIA DE CANIOELO V. N. GAlA

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DO 1º METODO DE SELEÇÃO
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PRÁTICA

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO
PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO, TENDO EM VISTA A OCUPAÇÃO DE DOIS POSTOS DE
TRABALHO DA CARREIRA DE ASSISTENTE OPERACIONAL (COVEIRO)

PROC. 001/2014

Aos oito do mês de outubro de dois mil e catorze, reuniu o júri do procedimento concursal comum,
para celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado, tendo em vista a ocupação de do is
postos de trabalho na carreira de assistente operaciona l (coveiro), constituído pelas t écnicas
superiores Hermenegilda Maria Cunha e Silva, Maria de Fátima Pinto da Costa e Sandra Cristina Ribeiro
Freitas do Vale Varejão, para dar cumprimento ao estipulado no artigo 33º da Portaria nº 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria nº 145-A/2011, de 6 de abril, publ icita ndo-se a
lista de classificação com os resultados obtidos na aplicação do método de seleção, prova de
conhecimentos específicos prática, do procedimento concursal referenciado em epígrafe.

No âmbito do exercício do direito de participação dos interessados, os candidatos excluídos constantes
da prese nte lista de classificação, serão notifica dos para, no prazo de 10 dias úteis, virem ao
procedimento concursa l dizerem o que se lhes oferecer, conforme determina o nº1 do artigo 36º da
Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria nº145-A/2011, de 6 de
abril.
Prova de conhecimentos - A prova de conhecimentos específi cos prática, teve a duração de 45

minutos e foi valorada de acordo com a escala de O a 20 valores, conside rando-se a va loração até às
centésimas e de acordo com os parâmetros: perceção e compreensão da tarefa, qualidade de
realiza ção, celeridade na execução e grau de conhecimentos técnicos demonstrados.

Este método de seleção t eve a va loração final de 70%

Prova de conhecimentos prática = 20 valores
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A prova de conhecimentos específicos prática teve como incidência: a abertura de uma sepu ltura,
com instrumentos e técnicas adequadas; Limpeza de espaços envolventes das sepulturas e
providenciar a guarda das ossadas.

Aberta a reunião, e após ter procedido à aplicação do m étodo de seleção, prova de conhecim ent os
prática, o júri deliberou e laborar a seguinte lista de classificação ordenada alfabeticam e nte :

NOME DOS CANDIDATOS

CLASSIFICAÇÃO

ANTÓNIO MANUEL FERREIRA PEREIRA

FALTOU

ARMANDO TEIXEIRA VELOSO

12,50 VALORES

CARLOS COUCEIRO DA SI LVA BOTELHO

9,00 VALORES

CÉLIO MÁRIO FERREIRA ALBERTO

FALTOU

DAVID PEREIRA REGALADO

FALTOU

DELFIM GONÇALO GOMES CRUZ ·

13,50 VALORES

DIOGO ANDRÉ CORTESÃO A LMEIDA BATISTA

7,00 VALORES

JOSÉ FRANCISCO CASADO PEREIRA

9,00 VALORES

MANUEL SEVERINO FERREIRA DE OLIVEIRA

15,00 VALORES

NELSON DA SILVA OLIVEIRA

13,00 VALO RES

Os cand idatos constantes da presente lista que o btivera m uma va lora ção inferior a 9,5 valores no
método de seleção acima referido (prova de co nhecime ntos prática), consideram-se exclu ídos do
procedimento, não lh es sendo aplicável o m étodo seguinte.

Os candidatos aprovados serão convocados para a reali zação do método de seleção seg uinte,
entrevista profissional de seleção, pela form a prevista nº nº 3 do artigo 30º da Portaria nº 83-A/2009,
d e 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria nº 145-A/2011, de 06 de abril, onde constará, o
dia, hora e local da rea lização do m étodo a aplicar.

E, não havendo outros assuntos a tratar no que se refere a est e co ncurso, fo i lavrada a presente ata
que, de pois d e lid a e achada conforme, vai ser devidamente assinada pelos membros do j úri.
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