LISTA DE ORDENAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL COM CANDIDATOS
ADMITIDOS E EXCLUIDOS DO PROCEDIMENTO CONCURSAL

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 4 postos de trabalho para a
carreira/categoria de assistente operacional (limpeza urbana e coveiros) - e 1 posto de trabalho
para carreira/categoria assistente técnico Aviso da 2ª série do Diário da República nº
17069/2019 de 24 de outubro de 2019

TABELA RELATIVA À OCUPAÇÃO DOS 4 POSTOS DE TRABALHO PARA
CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL

NOME CANDIDATO

Notas finais por ordem

Admitido(a)/excluído(a)

decrescente

Preenchimento dos 5 lugares do

(escala de 0 a 20)

concurso

Abílio Manuel Gomes Soares

19,00

Admitido(a)

Rui Manuel Pinto Pinheiro

16,80

Admitido(a)

Manuel António Vieira dos Reis

13,60

Admitido(a)

Alice Coelho da Silva

12,60

Admitido(a)

observações

Sendo 4 vagas e existindo 4
candidatos, foram todos
admitidos aos cargos

TABELA RELATIVA À OCUPAÇÃO DE 1 POSTO DE TRABALHO PARA
CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO

NOME CANDIDATO

Notas finais por ordem

Admitido(a)/excluído(a)

decrescente

Preenchimento dos 5 lugares do

(escala de 0 a 20)

concurso

observações

Américo Sousa Rodrigues

20,00

Admitido(a)

Massiel Príncipe Alves

13,60

Excluido(a)

Apenas 1 vaga

Ortelinda Conceição Mota Soares
Tavares

4,40

Excluido(a)

sendo preenchimento da
mesma pela avaliação
obtida pelos candidatos na
classificação final,
mediante a fórmula
constante na ata

Lourosa, 22 de janeiro de 2020

Nota: Listas para serem sujeitas a homologação pela Junta de Freguesia de Lourosa após
decorrerem os prazos da audiência de interessados (cuja apresentação terá de ser em
formulário próprio e entregue pelos meios constantes no aviso)

Observações
a) As atas do júri do concurso, e os anexos a essas atas onde constam as fórmulas de
calculo, as ponderações e as classificações obtidas por cada candidato, em cada uma
das fases, quer da avaliação curricular (já publicada) quer da entrevista e avaliação
final publicadas na data desta lista, poderão ser consultadas, devendo os interessados
ao efeito solicitar essa consulta por escrito ao Presidente do júri que deliberará no
prazo de 3 dias.
b) Conforme consta do aviso publicado, os candidatos excluídos serão notificados por
uma das formas previstas, para a realização da audiência de interessados, que terá de
ser exercida em formulário próprio (obtido na secretaria) e ser entregue na freguesia
de Lourosa, no prazo de 10 dias a contar da data do recibo de entrega do email ou da
receção da carta.
c) A lista de ordenação final dos candidatos, após homologação da Junta de Freguesia de
Lourosa, será publicada na 2ª série do Diário da República e disponibilizada em edital
afixado nos lugares de estilo da junta de freguesia e publicada na respetiva página
eletrónica.

