Freguesia da Junqueira
Concelho de Vila do Conde

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 Operacional (área Cantoneiro/Coveiro), na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, aberto por aviso n.º 7263/2021, publicado na 2.ª série
do Diário da República de 21 de abril de 2021
LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL
Candidato Aprovado:
Nome

1.º Método
de Seleção

Resultado

2.º Método
de Seleção

Resultado

3.º Método
de Seleção

Resultado

Avaliação
Final

Sérgio da Silva Neves

PC

13,50

AP

12,00

EPS

12,00

12,60

Como resultado do 2.º método de seleção, 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, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, ou seja, Elevado, Bom, Suficiente,
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
A ordenação final (OF) será obtida através da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de
seleção e será expressa numa escala classificativa de 0 a 20 valores, de acordo com a seguinte fórmula:
OF = (PCx40%) + (APx30%) + (EPSx30%)
Em que: OF = Ordenação Final; PC = Prova de Conhecimentos; AP = Avaliação Psicológica; EPS = Entrevista Profissional de Seleção

Classificação e Ordenação do Candidato:

Ordenação

Nome

1

Sérgio da Silva Neves

A notificação do candidato é efetuada de acordo com o disposto no artigo 25.º e seguintes da Portaria
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro.
Junqueira, 29 de junho de 2021
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