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MUNICIPIO DE GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL
PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
LICENCIATURA EM ARQUITETURA PAISAGISTA

ACTA N°2
ENTREVISTA INDIVIDUAL E PROJETO DE LISTA FINAL

Ao décimo segundo dia do mês de março, do ano de dois mil e vinte, pelas 14:30 horas, reuniu
na Sala de Reuniões "D. Margarida Relvas", sito no Largo D. Manuel I, na Golegã, o Júri do
procedimento concursal referido em epígrafe, aberto por Aviso, datado de 16 de dezembro de
2020, publicado no endereço eletrónico desta Autarquia em www.cm-golega.pt e no Portal
Autárquico em www.portalautarguico.pt. e ainda nos Jornais "Correio da Manhã" e "Jornal
Torrejano", nas suas edições de 8 de janeiro de 2021.--------------------------------------Assim, em conformidade com a designação dos membros do Júri, conforme consta do Avido
de Abertura n.o 2/2020, reuniram os seguintes Membros do Júri, a fim de proceder à realização
da entrevista individual do único candidato ao procedimento - Tiago Miguel Plexa Castelo:-Presidente: Acácio Galrinho Nunes - Chefe da Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente da
CMG;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vogais Efetivos: António Francisco Costa Duarte, Dirigente Intermédio de 30 Grau e Maria Isabel
Teodósio Guia, Técnica Superior - ambos da CMG;-------------------------------------------------------------Nestes termos e conforme definido no aviso de abertura do procedimento, o candidato será
avaliado quanto ao interesse e motivações profissionais; capacidade de expressão e
comunicação; análise da informação e sentido crítico; e capacidade de organização e
orientação para resultados, de acordo com a seguinte fórmula:----------------------

EI = CIMP+CEC+AISC+COOR)
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E:rn CjUE!:----------------------------------------------------------------------------------------------------- _____~j>.r~«:
E:I - E:ntrE!vista Individual;---------------------------------------------------------------------------- --IMP - IntE!rE!ssE! E! MotivaçõE!s Profissionais;-------------------------------------CEC - Capacidade de Expressão e Comunicação;----AISC - Análise da Infonrnação e Sentido Crítico;----------------------------------------------------COOR - Capacidade de Organização e Orientação para Resultados;-----------------------Desta avaliação resultou a seguinte classificação:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Candidatos
Tiago Miguel Plexa Castelo

IMP

CEC AISC COOR

16,00 16,00 16,00

12,00

EI

60%

15,00 9,00

Sendo este o último método de seleção aplicado, o Júri procedeu ainda à ordenação final dos
candidatos, sendo que a ordenação final a atribuir será numa escala de O a 20 valores, de
acordo com a seguinte fórmula:-----------------------------------------------------------OF=[AC (40%) + EI (60%~ x FPL
Em Cjue:

=Ordenação Final----------------------------------------------------------------------------AC =Avaliação Curricular-------------EI = Entrevista Individual-------------------------OF

FPL - Fator de Preferência Local.----------------------------------------------------------------Assim, o Júri deliberou por unanimidade, proceder à elaboração do projeto de lista unitária de
ordenação final dos candidatos aprovados e dos candidatos excluídos, no decurso da
aplicação dos métodos de seleção:-

Candidatos
TiaÇJo Miguel Plexa Castelo

----------

----

AC
(40%)

EI
(60%)

FPL
(1 )

OF

6,20

9,00

1

15,20

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Júri deu por encerrada a reunião que para constar
e devidos efeitos se lavrou a presente aeta que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros
do Júri. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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