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Albufeira
MUNICIPIO
“PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, PARA CONSTITUIGAO DE RELACAO
JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO, TENDO EM
VISTA
O
PREENCHIMENTO
DE
TRÊS
POSTOS
DE
TRABALHO
NA
CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL - ÁREA DE ATIVIDADE
DE COVEIRO” (AVISO Nº 192/2021)
ATA
Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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 três postos de trabalho, na carreira/categoria de assistente operacional, área de

atividade de coveiro, conforme despacho da Senhora Vice Presidente da Câmara Municipal de

Albufeira, de 11/11/2020, estando presentes em substituição da Presidente do Júri,
legal da mesma, o 1º vogal efetivo, Paulo Jorge Batalha Lopes Azevedo, Diretor
de Infraestruturas e Serviços Urbanos, o 2º vogal efetivo, Mário Augusto
responsável da Unidade do Ambiente, e a 1º vogal suplente, Ana Paula Saraiva
Divisão de Águas e Saneamento.

por impedimento
do Departamento
Baptista Viegas,
Claro, Chefe da

A presente reunião teve como objetivo proceder à elaboração da lista intercalar referente ao
resultado obtido por aplicação do 3º 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 nº 1, do art.º25, da Portaria nº 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 3º Método de Seleção — Entrevista Profissional de Seleção, realizada no dia 29 de
agosto de 2022, nas instalações municipais do Páteo, rés-do-chão, A, caminho do cerro da águia.---

Nome

Resultado

Edinilson Bonfim de Souza

11,3 Valores - Suficiente

Pedro Miguel Quintalão da Ponte

11,3 Valores - Suficiente

Samuel Filipe Dias Jacinto

11,3 Valores- Suficiente |

Vitor Manuel Quintas

13,3 Valores - Suficiente |

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.

Em substituição do Presidente do Júri, o 1º vogal efetivo
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Paulo Jorge Bataltia Lopes Azevedo
Diretor do Departamento de Infraestruturas e Serviços Urbanos

O 2º Vogal efetivo

Mário Augusto Baptista Viegas
Responsável da Unidade do Ambiente

A 1º Vogal Suplente

ANDO eos
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Ana Paula Saraiva Claro

Chefe da Divisão de Águas e Saneamento

