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ATA N.º 6/Júri 

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE ASSISTENTE OPERACIONAL / CONDUTOR 

MANOBRADOR, POR TEMPO INDETERMINADO – PROC. 2022_03 

 

ATA DO JÚRI PARA APLICAÇÃO DO 3.º MÉTODO DE SELEÇÃO - ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO 

Aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, na sede da CIM Região de Coimbra, reuniu o Júri do 

procedimento concursal referido em epígrafe, constituído por José Miguel Almeida Lopes, Técnico Superior da 

Estrutura de Ambiente, Recursos Naturais e Proteção Civil da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

(CIM-RC), como Presidente do Júri, Paula Cristina da Silva Silvestre, Chefe de Divisão em regime de substituição, 

da Divisão Administrativa e Financeira da CIM-RC e Bernardo José Santos Pessoa, Técnico Superior da Estrutura 

de Ambiente, Recursos Naturais e Proteção Civil da CIM-RC, ambos como vogais, a fim de deliberar sobre o 

resultado da aplicação do terceiro e último método de seleção – Entrevista Profissional de Seleção, conforme o 

aviso de abertura – e elaborar a respetiva lista de classificação, de acordo com o disposto no artigo 25.º da 

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 10 de janeiro.  .......  

 

2 - LISTA DE CLASSIFICAÇÃO NA ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO - (ORDENADA ALFABETICAMENTE) 

Nome do Candidato Classificação obtida na EPS 

António José Jorge Couceiro 12,00 valores 

José Luís Ramos de Oliveira 13,60 valores  

 

3 - Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, 

o júri deliberou proceder afixar a presente ats no átrio do Edifício Sede desta CIM e na respetiva página eletrónica em 

https://www.cim-regiaodecoimbra.pt/documento/em-curso/, para aí poder ser consultada e elaborar, posteriormente, a lista 

unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, com indicação das classificações obtidas nos métodos de seleção 

aplicados, efetuando, nesse contexto, a audiência dos interessados, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 28.º 

da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril.  ........................................................................................................................................  

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi elaborada a presente ata que vai ser assinada por todos os 

membros do Júri.  ................................................................................................................................................................................  

 

O Júri do Procedimento Concursal, 

______________________________ 
 

________________________________  ____________________________ 
 

(José Miguel Almeida Lopes)   (Paula Cristina da Silva Silvestre)  (Bernardo José Santos Pessoa)  

 

 


