
P
ág

in
a1

/ 
1
 

 

 

|  Rua do Fragoso, 8 r/c, 7000-598 Évora  |  T: 266707792  |  união.freg.evora@sapo.pt  | 

 

Júri do procedimento concursal comum para recrutamento em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de um Assistente Operacional 

 

 

 

Ata n.º 3 

 

----Aos dezassete dias do mês de dezembro de 2019, pelas 15 horas, reuniu na sede da Junta de 

Freguesia da União das Freguesias de Évora, o júri do procedimento concursal comum para 

recrutamento em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de 

um Assistente Operacional, designado por deliberação da Junta de Freguesia em reunião de três de 

agosto de 2019, aberto com o código OE201908/0596, publicado na BEP - Bolsa de Emprego 

Público em 6 de setembro de 2019, constituído pelo Presidente do Júri, António Danado, advogado, 

1º vogal efetivo, Alexandra Costa, Assistente Técnica da União das Freguesias de Évora e 2º vogal 

efetivo, António Correia, Assistente Técnico da Câmara Municipal de Évora, para proceder à 

análise e avaliação das prova de conhecimentos realizadas pelos candidatos admitidos.------------- 

----O teste apresentado e aprovado para o efeito da presente prova, foi constituído por 20 perguntas, 

sendo 18 de resposta múltipla e 2 de resposta por extenso. Cada pergunta correta foi cotada em 10 

pontos, num total de 200 pontos, equivalente à nota máxima de 20 valores. Da avaliação realizada 

pelo júri presente resultou a seguinte classificação ponderada e arredondada, dos candidatos 

admitidos, por ordem da melhor classificação:----------------------------------------------------------------- 

Rute Isabel Galvão Melro – classificação: 190 pontos, 19 valores. ---------------------------------------- 

Ruí Pedro Nunes Cabeçana – classificação: 98 pontos, 10 valores. --------------------------------------- 

Margarida de Jesus da Silva Vargas – classificação: 95 pontos, 10 valores. ----------------------------- 

 

Para os efeitos do presente concurso, delibera ainda o Júri, igualmente agendar prova de Avaliação 

Psicológica, que será comunicada aos candidatos.  

 

O Júri, 

 

PRESIDENTE (António Danado) _________________________________________________ 

 

1ª. VOGAL (Alexandra Costa) ___________________________________________________ 

 

2º. VOGAL (António Correia) ___________________________________________________ 

 

 

 


