
Albufeira 
MUNICÍPIO 

“PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO 
JURÍDICA DE EMPREGO PUBLICO POR TEMPO INDETERMINADO TENDO EM 
VISTA O PREENCHIMENTO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO, NA CARREIRA/ 
CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL - ÁREA DE ATIVIDADE DE 
TRATADOR DE ANIMAIS — AVISO N.º 9718/2020” 

ATA 

Aos vinte e um dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade 
de Albufeira e no edifício dos Paços do Município, reuniu o júri do procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, tendo em vista o preenchimento de dois postos de trabalho, na 
carreira/categoria de assistente operacional, área de atividade de tratador de animais, 

publicado no Diário da República, 2.2 Série, N.º 124, Aviso n.º 9718/2020, de 29 de 
Junho de 2020, estando presentes a Presidente do Júri, Cristina Maria Pereira Simões, 
Técnica Superior, a 2.2 Vogal Efetiva, Isabel Maria Louzeiro Machadinho, Coordenadora 
Técnica, em substituição da 1.º Vogal Efetiva, Lucélia Marta Madureira Monteiro, por a 
mesma se encontrar ausente, e a 1.º Vogal Suplente, Maria Leonor Teixeira Luz, 
Coordenadora Municipal de Proteção Civil.   

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

ao resultado obtido por aplicação do 3.º Método de Seleção - Entrevista Profissional de 
Seleção, de carácter eliminatório, assim como proceder à 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, realizado, na integra, no dia 10 de novembro de 2022, nas Instalações do 
Centro de Bem Estar Animal, sito em Vale Pedras, Albufeira, por motivo de inexistência 

de quórum referente aos elementos do júri, no dia 11 de novembro de 2022. ---------------- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Nome Resultado Obs. 

Ana Maria de Fátima Fernandes Barreto | -------- | amam a) 

Antónia Solange da Silva Dias Bom 14 valores 

Aparecida Elizeth Carvalho Suficiente | 11 valores 

Beatriz Rodrigues Coelho |=-- | eee b) 
Carla Sofia da Conceição Martins Silva Suficiente | 11 valores 

Fábio de Almeida Herriques Suficiente | 12 valores 

Joana Diogo Manafaia Silva Duarte Bom 16 valores 

João Paulo Gonçalves Bastardinho Suficiente | 10 valores 
Léia Gomes Teixeira Suficiente | 10 valores 

Lénia Sofia Gonçalves Vicente Suficiente | 11 valores     
  

 



a) Candidata excluída por ter apresentado desistência do procedimento concursal; ----- 

b) Candidata excluída do procedimento concursal, por não ter comparecido na data e 
hora marcada para a realização do 3.º método de seleção — Entrevista Profissional de 
Seleção.   

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. 

AP ry Juri 

UA Ja. 
Cristina Maria Peréira Sinões, Técnica Superior 

  

A 2º Vogal Efetiva 

Isabel Maria Louzeiro Machadinho, Coordenadora Técnica 

A A 1º Vogal Suplente 

— 
fone (ean) ei ee be (Ar, 

Maria Leonor Teixeira Luz, Coordenadora Municipal de Proteção Civil


