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Concurso para a categoria de assistente operacional 

Procedimento Concursal Comum de Recrutamento de um trabalhador em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a categoria 

de Assistente Operacional. 

RESULTADOS DO MÉTODO DE SELEÇÃO  

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (AP) 

5/Fevereiro/2020 

Candidatos 

Avaliação 
Psicológica 

Entrevista Profissional de 
Seleção a) 

RESULTADOS 
DATA DE 

REALIZAÇÃO 
HORA DE 

REALIZAÇÃO 

Ana Cláudia Cardoso Lopes M. Santos ADMITIDA 20/02 
5ª feira 

10H00 

Catarina Adão Santos ADMITIDA 20/02 
5ª feira 

10H00 

Célia Cristina Correia Pires NÃO ADMITIDA 
b) - - - - - - 

Dircilane Torres Silva ADMITIDA 20/02 
5ª feira 

10H00 

Gabriela Filipa Ferreira da Cruz NÃO ADMITIDA 
b) - - - - - - 

Isilda Filomena Santos Silva ADMITIDA 20/02 
5ª feira 

10H00 

Lúcia Nascimento Batista Melo NÃO ADMITIDA 
b) - - - - - - 

Márcio Machado Santos ADMITIDO 20/02 
5ª feira 

10H00 

Maria de Lurdes Silva Gomes Santos NÃO ADMITIDA 
b) - - - - - - 

Maria Teresa Bandeira Henriques NÃO ADMITIDA 
b) - - - - - - 

Nuno Renato Lima Palmeirão NÃO ADMITIDO 
b) - - - - - - 

Paulo Jorge Cortinhas Alves ADMITIDO 20/02 
5ª feira 

10H00 

Solange Patrícia Nobre Fernandes 
NÃO ADMITIDA 

(Faltou) 
- - - - - - 

Sónia Carina Nobre Fernandes Dias NÃO ADMITIDA 
b) - - - - - - 
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NOTIFICAÇÃO 
 

Os(As) candidatos(as)  admitidos(as) ao método de seleção seguinte do 

concurso para a categoria de assistente operacional, ficam notificados de que 

se deverão apresentar, no auditório da Escola Secundária Dr. António Granjo, 

sita na Rua Fernão Lopes, 5400 - 244 Chaves, de acordo com a data e hora 

referidas na tabela, para a realização do último método de seleção que 

corresponde à Entrevista Profissional de Seleção a). 

 

Extratos do aviso n.º 15445/2019 (Abertura de concurso para a categoria de assistente operacional)  

a) 13.8 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) visa avaliar de forma objetiva e sistemática, a 
experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação 
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal. A entrevista é pública, sendo o 
local, data e hora da sua realização atempadamente afixados em local visível e público nas 
instalações da entidade empregadora pública e disponibilizada na sua página eletrónica. 

 
… 
 
b)  

13.10 — Serão excluídos do procedimento, nos termos do n.º 10 do artigo 9.º da Portaria n.º 125 -
A/2019, de 30 de abril, os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores num dos 
métodos de seleção, não lhes sendo aplicado o método seguinte. 

 

Chaves, 13 de fevereiro de 2020 

 

 


