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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE SEIS POSTOS DE TRABALHO NA CARREIRA / Aa pe 
CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR, ATIVIDADE DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA, NA MODALIDADE DE 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 

RESULTADOS DO SEGUNDO MÉTODO DE SELEÇÃO 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E CONVOCATÓRIA PARA O TERCEIRO MÉTODO DE SELEÇÃO 

ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO 

==nnnnm Aos onze do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Braga e 

edifício do Convento do Pópulo, reuniu o júri do procedimento concursal indicado em epigrafe, 

aberto pelo Aviso (extrato) n.º 14828/2021 D.R,, 22 série, nº 154, de 10 de agosto de 2021, e 

código de oferta 0E202108/0235 da Bolsa de Emprego Público, composto pela composto pela 

Diretora da Direção Municipal de Obras e Serviços Municipais, Alzira Maria Sousa Torres, 

presidente do júri, pela Chefe de Divisão de Eletromecânica, Iluminação Pública e Energia, 

Mónica Cláudia Pereira Leite, que substitui a presidente nas suas faltas e impedimentos e pelo 

Técnico Superior da Unidade de Segurança e Saúde no Trabalho, Rui Manuel Marques Dias 

Ferreira, O primeiro como presidente e os restantes como vogais, a fim de avaliar fichas 

individuais dos candidatos que realizaram a prova de avaliação psicológica, tornar pública a lista 

de resultados e convocar os candidatos admitidos ao terceiro método de selegdo.------------------ 

===0annm O método de seleção de avaliação psicológica é realizado por uma entidade especializada 

e visa avaliar aptidões e características de personalidade e ou competências comportamentais 

dos candidatos, tendo como referência o perfil de competências previamente definido, e foi 

aplicada aos candidatos no dia 19 de julho de 2022, entre as 14:0h e as 16:30h, nas antigas 

instalações da Braga Digital, localizada na Rua Santo António das Travessas, n.º 26 — 4700-040, 

  
Braga. 

wonennne Compareceram à prova de avaliação psicológica, os seguintes candidatos: António 

Fernandes Andrade, Carlos Alberto Mandim Gomes, Dolores da Gloria Sousa Gomes da Rocha, 

Filipe José Gomes Fernandes, Luiz Rogério de Faria Carvalho, Marco António Xavier Caldas, 

Orlando Manuel de Castro Ferreira Soares e Rúben Miguel Vieira 

  
Alves. 

==0=0mam Mais constatou o júri do procedimento concursal, que os candidatos foram avaliados com 

os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, nos termos do
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previsto no n.º 3, art.º 9.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30/04, na sua redação atual, aos quais a 

correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12,8e4 valores, tendo daí resultado «47 

  

  

  

De 
  

a seguinte classificação: 

NOME Classificação / 

12 Valores 
Carlos Alberto Mandim Gomes no 

(Suficiente) 

12 Valores 
Dolores da Gloria Sousa Gomes da Rocha as 

(Suficiente) 

  

12 Valores 

Filipe José Gomes Fernandes (Suficiente) 

  

  

  

  

12 Valores 
Marco António Xavier Caldas no 

(Suficiente) 

elibain Rafael Ei 12 Valores 
úben Miguel Vieira Alves (Suficiente) 

Rui des ndisid 8 Valores 
António Fernandes Andrade (Reduzido) 

Lee iasiria de Pavia ddarvelh 8 Valores 
uiz Rogerio de aria Carvalho (Reduzido)       
  

=ennano Seguidamente, o júri do procedimento concursal deliberou excluir o candidato Orlando 

Manuel de Castro Ferreira Soares por não ter comparecido ao segundo método de seleção e os 

candidatos António Fernandes Andrade e Luiz Rogério de Faria Carvalho por terem obtido 

classificação inferior a 9,5 valores, bem como de acordo com o previsto no n.º9e n.º 10 do art.º 

  9. da Portaria n.º 125-A/2019, de 30/04, na sua redação atual. 

=====——— Decidiu, ainda, o júri do procedimento concursal, mandar publicitar os resultados do 

segundo método de seleção através da afixação nos lugares de estilo do Município e na sua 

  plataforma de recrutamento. 

===n0nnm Mais deliberou, convocar os candidatos admitidos para o terceiro método de seleção, a 

Entrevista Profissional de Seleção (EPS), de acordo com a calendarização indicada no quadro 

infra e a realizar na sala de reuniões da DMOSM, Câmara Municipal de Braga:----------------------- 

  

NOME Dia Hora 

  

Carlos Alberto Mandim Gomes 19/08 9:30h 

  

Dolores da Gloria Sousa Gomes da Rocha 19/08 9:50h         
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Filipe José Gomes Fernandes 19/08 10:10h 
Marco António Xavier Caldas 19/08 10:50h 
Rúben Miguel Vieira Alves 19/08 11:10h 
  

==mmnnnm Deliberou, ainda, o júri do procedimento concursal, a publicitação da convocatória para o 
terceiro método de seleção, a Entrevista Profissional de Seleção, através da afixação nos lugares 
de estilo do Município e na sua plataforma de recrutamento, decidindo que as convocatórias a 
enviar aos candidatos admitidos a esse método, competência prevista na alínea h), n.2 2 do art.2 
14.º da Portaria 125-A /2019 de 30/04, na sua redação atual, serão efetuadas pelo 
Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos, através de e-mail. 
===mnnao Para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai ser 
assinada por todos os membros do júri. 
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/ 
(Eng. Alzira Maria Sousa Torres) 

(Eng. Mónica Cláudia Pereira Leite) 

LA Ms Lune 
he ru Manuel Marques Dias Ferreira) 

 


