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

ACTA N°3
ENTREVISTA INDIVIDUAL

Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e um, pelas 14:40 horas, reuniu
na Sala de Reuniões "D. Margarida Relvas", no Edifício dos Paços do Concelho, sito no Largo D. Manuel
I, na Golegã, o Júri do procedimento concursal referido em epígrafe, aberto por Aviso, datado de 13 de
fevereiro de 2020, publicado no endereço eletrónico desta Autarquia em www.cm-golega.pt e no Portal
Autárquico em www.portalautarquico.pt. e ainda nos Jornais "Correio da Manhã" e "O Mirante", nas
suas edições de 20 de fevereiro de 2020. ----------------------------------------------------------------------

Assim, em conformidade com a designação dos membros do Júri, designado pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal da Golegã - CMG, e constante do Aviso n. o 1/2020, de 13 de fevereiro,
reuniram os seguintes Membros do Júri, a fim de deliberar sobre o resultado da aplicação do método de
seleção "Entrevista Individual" dos candidatos David Manuel Teles Nunes, José Francisco Lúcio dos
Santos e Nuno Miguel Duarte Rodrigues:------------------------------------------------------------------------------

Vogais Efetivos: Maria Elvira Vieira Marques e Sónia Alexandra Carvalho Valadares - ambas Técnicas
Superiores da CMG;--------------------------------------------------------------------------------------------Vogal Suplente: Ana Cláudia Oliveira Mata - Técnica Superior da CMG;------------------------------------------

Nestes termos e conforme definido no Aviso de Abertura do procedimento, os candidatos serão
avaliados quanto ao interesse e motivações profissionais; capacidade de expressão e comunicação;
análise da informação e sentido critico; e capacidade de organização e orientação para resultados, de
acordo com a seguinte fórmula:--------------------------------------------------------------------------------------EI

= CIMP+CEC+AISC+COORl
4

Em que:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EI - Entrevista I ndivid uaI;-----------------------------------------------------------------------------------------------IMP - Interesse e Motivações Profissionais; -------------------------------------------------------------------------CEC - capacidade de Expressão e Comunicação;--------------------------------------------------------------------AISC - Análise da Informação e Sentido Crítico;---------------------------------------------------------------COOR - Capacidade de Organização e Orientação para Resultados;----------------------------------------------

No âmbito das convocatórias para a realização do método de seleção "Entrevista Individual" verifica-se
que o candidato David Manuel Teles Nunes, enviou e-mail, datado de 19/02/2021, em anexo, a informar
da sua desistência do processo de seleção, em virtude de se encontrar a frequentar um estágio PEPAL
noutro Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, foi elaborada uma ficha individual (anexo I), que contém o resumo dos temas abordados, os
parâmetros de avaliação e a classificação obtida em cada um deles. Desta avaliação resultou a seguinte
classificação:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Candidato

IMP

1 CEC I AISC

David Manuel Teles Nunes

José Francisco Lúcio dos Santos

à não comparência

COOR

1

EI

1

60 %

Desistiu do Procedimento
12,00

I 12,00 I

8,00

I 12,00 I 11,00 I 6,60
Faltou

Nuno Miguel Duarte Rodrigues

Face

1

do candidato Nuno Miguel Duarte Rodrigues, o Júri deliberou por unanimidade,

notificar o citado candidato da intenção de exclusão do presente recrutamento.-------------------------------

Nada mais havendo a tratar, a Primeira Vogal Efetiva do Júri deu por encerrada a reunião que para
constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta que depois de lida e aprovada será assinada pelos
membros do Júri. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Júri,

