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“PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, PARA CONSTITUIÇÃO DE 

RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 

INDETERMINADO, TENDO EM VISTA O PREENCHIMENTO DE 2 POSTOS 

DE TRABALHO NA  CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE 

OPERACIONAL — ÁREA DE ATIVIDADE DE MECÂNICA - AVISO N.º 

11226/2022” 

ATA 

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Albufeira e 

no edifício do Páteo, reuniu o júri do procedimento concursal comum para constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista O 

preenchimento de 2 postos de trabalho, na carreira/categoria de assistente operacional, área 

de atividade de mecânica, conforme despachos da Vereadora do Pelouro dos Recursos 

Humanos, Cláudia Cristina Dias Guedelha, de 2 de maio de 2022, e 18 de julho de 2022, aberto 

por aviso publicado no Diário da República, 2.2 Série, n.º 107, Aviso n.º 11226/2022, de dois de 

junho de 2022, estando presentes o Presidente do Júri, Paulo Jorge Batalha Lopes Azevedo, 

Diretor do Departamento de Infraestruturas e Serviços Urbanos, a 1.2 vogal efetiva, Maria de 

Fátima Correia Martins, Chefe de Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de 

Frotas, em regime de substituição, e a 2.2 vogal efetiva, Ana Paula Saraiva Claro, Chefe de 

  Divisão de Águas e Saneamento, em regime de substituição. 

A presente reunião teve como objetivo proceder à ordenação da 32 lista intercalar referente 

ao resultado obtido por aplicação do 3º Método de Seleção (Entrevista Profissional de Seleção), 

assim como proceder a elaboração da lista unitária de ordenação final dos candidatos.----------- 

Nos termos do n.º 1, do art.º 25, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação 

atual, o júri deliberou publicitar a lista ordenada alfabeticamente com os resultados obtidos, 

após a realização do 3.º Método de Seleção - Entrevista Profissional de Seleção, realizada no 

dia sete de Fevereiro de 2023, nas instalações do Páteo do Município de Albufeira.----------------



  

  

  

  

  

    

Nome Resultado Obs. 

Licinio Mendes Guerreiro 10,00 Suficiente 

Miguel Ângelo de Araújo e Silva 16,00 Bom 

Nelson Alexandre Silva da Conceição 18,00 Elevado 

Paulo Jorge Costa Palma 12,00 suficiente 

Sérgio Manuel Costa Palma 14,00 Bom       
  

Terminada a aplicação dos métodos de seleção e face às classificações finais obtidas, o júri 

deliberou proceder à elaboração da lista unitária de ordenação final dos candidatos, da qual 

constam todos os candidatos independentemente dos métodos de seleção aplicados, a qual se 

encontra anexa à presente ata, fazendo parte integrante da mesma.----------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que 

vai ser assinada por todos os membros do júri. 
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Diretor do Departamento de Infraestruturas e Serviços Urbanos 

AE 
Maria de Fit ima Conia Mattins 

Chefe de Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, 

em regime de substituição 

A 2º Vogal efetiva 

A, » G2 Ne Net 

Ana Paula Saraiva Claro 

Chefe de Divisão de Águas e Saneamento, 

em regime de substituição 

 


