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ATA N.º 4 

PROCEDIMENTO CONCURSAL  

PARA RECRUTAMENTO DE TÉCNICO/A SUPERIOR, POR TEMPO INDETERMINADO  

COORDENAÇÃO DO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL 

APLICAÇÃO DOS MÉTODOS DE SELEÇÃO 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, reuniu o Júri do procedimento 

concursal em epígrafe, constituído por Paula Cristina da Silva Silvestre, Chefe de Divisão em 

regime de substituição da Divisão Administrativa e Financeira da Comunidade Intermunicipal da 

Região de Coimbra (CIM-RC), como Presidente do Júri, Nuno Miguel Rodrigues do Pomar, Chefe 

de Equipa Multidisciplinar da Estrutura de Apoio Técnico da CIM-RC e Dina Maria de Frias Lopes, 

Técnica Superior da Unidade de Coordenação Administrativa e Recursos Humanos da CIM-RC, 

ambos como vogais, a fim de proceder à graduação dos resultados decorrentes das provas de  

Avaliação Psicológica e Entrevista de Avaliação de Competências aplicadas aos candidatos 

submetidos a cada um desses métodos de seleção.  ....................................................................  

Aberta a reunião pela Presidente do Júri, foi dito que as provas de Avaliação Psicológica e 

Entrevista de Avaliação de competências foram aplicadas pela entidade Fundação FEFAL, 

entidade com competências para aplicação destes métodos de seleção.  ....................................  

Da análise dos relatórios entregues pela Fundação FEFAL em resultado da aplicação do método 

de seleção Avaliação Psicológica, verificou-se que compareceram para a realização da prova os 

candidatos José Miguel Almeida Lopes e Sónia Maria de Sousa Gouveia. Os candidatos 

obtiveram a seguinte avaliação, conforme documento arquivado junto à presente ata:  ...............  

José Miguel de Almeida Lopes: 16,00 valores;  ..............................................................................  

Sónia Maria de Sousa Gouveia: 12,00 valores.  .............................................................................  

Da análise dos relatórios entregues pela Fundação FEFAL em resultado da aplicação do método 

de seleção Entrevista de Avaliação de Competências, verificou-se que compareceu para a 

realização da prova a candidata Mónica Isabel Vaz Pinto dos Santos. A candidata obteve a 

seguinte classificação, conforme documento arquivado junto à presente ata:  .............................  

Mónica Isabel Vaz Pinto dos Santos: 16,00 valores.  .....................................................................  

Após aplicação dos métodos de seleção e Avaliação Psicológica e Entrevista de Avaliação de 

Competências, o júri deliberou atribuir a seguinte ordenação alfabética relativamente ao segundo 

método de seleção aplicado aos candidatos:  ................................................................................  

José Miguel de Almeida Lopes: 16,00 valores;  ..............................................................................  

Mónica Isabel Vaz Pinto dos Santos: 16,00 valores;  .....................................................................  

Sónia Maria de Sousa Gouveia: 12,00 valores  ..............................................................................  
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O júri deliberou nos termos do n.º 1 do artigo n.º 25º da Portaria 125-A/20219 de 30 de abril na 

sua atual redação, afixar os resultados da aplicação destes métodos de seleção em local visível 

desta Comunidade Intermunicipal, e publicitar na página eletrónica da CIM-RC.  ........................  

Os candidatos aprovados serão convocados para realização do método de seleção Entrevista 

Profissional de Seleção.  .................................................................................................................  

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.  .............................................................................  

 

A Presidente do Júri ______________________________________________ 

 

 

Os Vogais                ______________________________________________ 

      

 

  ______________________________________________ 


