
 

 
 

 

 
PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIO AO ABRIGO DO PROGRAMA ESTÁGIOS 

PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

Referência C - Área de Planeamento Regional/ Urbano/ Território ou Geografia ou Eng.ª Civil - ramo 

de planeamento/ urbanismo/ transportes/ vias de comunicação 

 

Ordenação Final 

 

Aos dezassete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, reuniu o Júri do procedimento concursal em 

epígrafe, constituído por Nuno Miguel Rodrigues do Pomar, Chefe de Equipa Multidisciplinar da Estrutura 

de Apoio Técnico da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM RC), como presidente do 

Júri, Paula Cristina da Silva Silvestre, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira da CIM RC em 

Regime de Substituição e Luís Filipe Sousa Santa, Técnico Superior da Estrutura de Apoio Técnico da 

CIM RC, ambos como vogais, a fim de proceder à ordenação dos/as candidatos/as tendo em conta os 

métodos de seleção aplicados para a referência acima referida, de acordo com o disposto no artigo n.º 8º 

do Decreto Lei n.º 116/2019 de 10 de abril, na Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril, e no aviso de 

abertura da CIM RC n.º 5/2019 de 11 de outubro ...........................................................................................  

Após a verificação dos resultados obtidos pelos/as candidatos/as, o júri deliberou para efeitos de seleção 

de candidatos, procederá à seguinte ordenação final dos/as candidatos/as: 

 

NOME 

Avaliação 
Curricular 

(AC) 

Entrevista 
Individual 

(EI) 

Classificação  
Final (CF)  

Catarina Cardoso Reis 6,38 8,00 14,38 

Catarina Almeida Agostinho 6,38 6,00 12,38 

Marcelo Gonçalves Teixeira 7,00 5,00 12,00 

 

O júri deliberou notificar os/as candidatos/as através de correio eletrónico para que num prazo de 10 dias 

úteis se pronunciem, se assim o entenderem, sobre a sua classificação final. ..............................................  

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada por todos os membros do júri.  ........................................................................................................   

O Presidente do Júri:    ___________________________________________ 

Os Vogais Efetivos        ___________________________________________ 

           ___________________________________________ 

 


