Procedimento concursal comum com vista ao recrutamento de trabalhador, com ou sem vínculo de
emprego público, para o preenchimento de 1 posto de trabalho, na carreira e categoria de Assistente
Técnico, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
aberto por aviso n.º 11789/2019, publicado na 2.ª série do Diário da República de 19 de julho de 2019
RESULTADOS DO 2.º MÉTODO DE SELEÇÃO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
Nome

Resultado

Ana Luísa Faria Silva Salgado Santos

Bom

Diana Araújo Machado Fernandes

Bom

Isabel Andreia Carreira Oliveira

Bom

Joana Patrícia Ferreira Silva

Bom

Nuno Alexandre Macedo Castro

Bom

Solange Marisa Araújo Machado

Suficiente

Como resultado da avaliação psicológica, foi atribuído um nível qualitativo, nos termos da alínea b) do n.º 3 do
artigo 9.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, ou seja, Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente,
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

A notificação dos candidatos é efetuada de acordo com o disposto no artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30
de abril. Aos candidatos é concedido o direito de Audiência dos Interessados nos termos dos artigos 121.º e 122.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, nos termos do
disposto no artigo 112.º do referido diploma, para, se assim o entender, no prazo de 10 dias úteis, dizer o que se
lhe oferecer sobre o assunto.
De acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 23.º da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, os candidatos podem
utilizar o modelo de formulário aprovado por despacho do Ministro de Estado e das Finanças (Despacho n.º
11321/2009, de 29 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio (Exercício do Direito
de Participação de Interessados), disponível na página electrónica em www.jf-ribadeave.pt, entregando-o
pessoalmente na Freguesia de Riba de Ave, ou remeter por correio, com aviso de receção dirigido à Freguesia de
Riba de Ave, sita na Avenida das Tílias n.º 39, 4765-201 Riba de Ave.

Riba de Ave, 16 de junho de 2020

O Presidente do Júri
Carlos David Ferreira Alves de Araújo
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