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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 5 

 

----Aos treze dias do mês de março de 2020, pelas 11.30 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 (código OE201908/0596, publicado na BEP - Bolsa de Emprego Público em 6 de 

setembro de 2019), designado por deliberação da Junta de Freguesia em reunião de três de agosto 

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 realização da prova de 

Entrevista Profissional de Seleção, de acordo com os termos definidos no presente concurso. Os 

candidatos abaixo identificados apresentaram-se conforme a convocatória recebida e os resultados 

desta prova são agora consubstanciados na presente ata, a saber: ------------------------------------------ 

Rute Isabel Galvão Melro – A candidata revelou possuir as aptidões necessárias para o exercício da 

função a concurso e um conhecimento geral razoável das tarefas objetivas da mesma. Classificação: 

16 valores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ruí Pedro Nunes Cabeçana – O candidato revelou possuir as aptidões necessárias para o exercício 

da função a concurso, não apresentando, no entanto, conhecimentos de informática nos termos do 

requerido a concurso, bem como revelou dificuldades em identificar com precisão as tarefas 

objetivas da função e o seu enquadramento no âmbito das competências próprias da junta de 

freguesia. Classificação: 12 valores. ---------------------------------------------------------------------------- 

Para os efeitos do presente concurso, delibera ainda o júri notificar os candidatos para 

conhecimento e atribuir um prazo de 10 dias para efeitos de audiência prévia, nos termos do art.º 

22.º da Portaria 125-A/2018 e do Código de Procedimento Administrativo. ----------------------------- 

 

O Júri, 

 

PRESIDENTE (António Danado) _________________________________________________ 

 

1ª. VOGAL (Alexandra Costa) ___________________________________________________ 

 

2º. VOGAL (António Correia) ___________________________________________________ 


