
 

 

 

 

Ata n.º 5 

Abertura de procedimentos concursais comuns para constituição de emprego público, na modalidade de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para ocupação de onze (11) postos de trabalho:  5 no 

âmbito da carreira/categoria de Assistente Operacional e 6 no âmbito da carreira/categoria de Técnico Superior. 

 

Referência n.º 2 - 1 PT na carreira/categoria de Técnico Superior – na área funcional de Música Eletrónica e 

Produção Musical – Código – DAC/SMMP – 14; (Aviso BEP: OE202208/207). 

 

ATA DA REUNIÃO DO JÚRI – APLICAÇÃO DO 2º MÉTODO DE SELEÇÃO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – LISTA DE 

CLASSIFICAÇÃO E MARCAÇÃO DO DIA, HORA E LOCAL DA ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO 

 

O Júri do concurso composto pela Presidente, Dr. Eusébio Manuel Silva Monteiro, Chefe da Divisão de Recursos 

Humanos e Informática, pelos vogais efetivos, Dr. Sérgio Francisco Reis da Silva Gonçalves, Chefe da Divisão de 

Ação Cultural, e a Dr.ª Marta Cristina Reis Gonçalves, Técnica Superior na área funcional de Recursos Humanos, 

reunido a 12 de dezembro de 2022 pelas 09h50m, no Edifício dos Paços do Concelho de Ourém, Praça D. Maria II, 

n.º 1 2490 – 499 Ourém, a fim de tomar conhecimento das classificações atribuídas pela empresa FACTOR H – 

Formação e Gestão de Pessoas, aos candidatos a quem era aplicável o método de seleção de Avaliação Psicológica 

(AP), conforme o aviso de abertura, na qualidade de empresa entidade especializada privada, conhecedora do 

contexto específico da Administração Pública e contratada para o efeito. 

O júri deliberou, por unanimidade, publicitar o resultado da aplicação do segundo método de seleção e elaborar 

a respetiva lista de classificação, conforme artigo 25.º da Portaria n.º125-A/2019, de 30 de abril, a qual 

regulamenta a tramitação do procedimento concursal nos termos do n.º2 do artigo 37.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º35/2014, de 20 de junho. 

O resultado da aplicação do método de seleção Avaliação Psicológica (AP) constam da listagem em anexo.  

O júri deliberou, por unanimidade, fixar o dia e hora da realização da entrevista de acordo com a listagem anexa, 

sendo que a mesma se realiza no Edifício dos Paços do Concelho – Praça D. Maria II, n.º 1 2490 – 499 Ourém. 

O Júri deliberou, por último e também por unanimidade, notificar o candidato da presente ata, bem como troná-

la pública através da sua afixação no átrio do Edifício dos Paços do Concelho e no sítio da Autarquia 

(www.ourem.pt) para aí poder ser consultada. 

Não havendo mais nada a tratar o Presidente do Júri deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 

ata, que vai ser assinada por todos os membros do Júri. 

Assinatura digital qualificada dos membros do júri 

 

 



1_MGD_67917 Paulo Rafael Marques Oliveira SUFICIENTE (12) APROVADO

Referência n.º 2 - 1 PT na carreira/categoria de Técnico Superior – na área funcional de Música Eletrónica e Produção 

Musical – Código – DAC/SMMP – 14

Resultado da Avaliação Psicológica (AP)

Lista elaborada nos termos do n.º 1 do artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/20219, de 30/04 (versão atualizada)

ID Candidato Nome Resultado da AP
Situação do 

candidato
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Referência n.º 2 - 1 PT na carreira/categoria de Técnico Superior – na área funcional de Música Eletrónica e Produção 

Musical – Código – DAC/SMMP – 14

Fixação da data e hora da Entrevista Profissional de Seleção

ID Candidato Nome Data da entrevista
Hora da 

entrevista
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