Procedimento de recrutamento em regime de mobilidade na
categoria entre órgãos, de Assistente Operacional (tratorista) –
Aviso BEP n.º OE202111/0339

Ata número dois

No dia 29 de novembro de 2021, nas instalações da Câmara Municipal de Amarante,
pelas 9:30 horas, reuniu a Comissão de Avaliação designada por despacho do Senhor
Presidente da Câmara de 12 de novembro de 2021, para o procedimento em epígrafe,
com vista à realização da Entrevista Individual do único candidato admitido, conforme
aviso publicitado na BEP e na página eletrónica do Município, tendo ato contínuo
realizado a respetiva avaliação.
Encontravam-se presentes:
Presidente: Manuel Pinto Ribeiro, Chefe de Equipa Técnica de Manutenção;
1.ª Vogal: Pedro Manuel Teixeira Ribeiro Portela, Chefe da Unidade de Mobilidade e
Gestão de Meios;
2.ª Vogal: Carla Mónica Marques Teixeira Pereira Afonso, Chefe da Divisão
Administrativa e de Recursos Humanos.
Aberta a reunião, tendo o candidato comparecido, o júri deliberou, por unanimidade
atribuir a seguinte notação 15 valores, conforme ficha de entrevista que se encontra
anexa ao processo.
Mais deliberou, remeter todo o processo para homologação pelo Senhor Presidente da
Câmara, nos termos do artigo 28.º da Portaria; bem como, caso seja homologado,
propor a notificação da Câmara Municipal de Baião, nos termos e para os efeitos
previstos na al. a) do n.º 1 do artigo 94.º da Lei Geral de Trabalho em Funções
Públicas, concretamente para que preste o seu acordo à operação da mobilidade.

Nada mais havendo a tratar, a Comissão de Avaliação deu por encerrada a reunião, de
cujo conteúdo se lavrou a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi
assinada e rubricada pelos seus membros.
O Presidente da Comissão,
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O 1.º Vogal,
Assinado por : Pedro Manuel Teixeira Ribeiro
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