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ATA N.º 8 

Reagendamento do 2.º método de seleção de candidata  

 

 ------- Ao quarto dia do mês de junho de 2020, nesta cidade de Espinho e Edifício dos Paços do Município, 

reuniu o Júri, designado para o procedimento concursal comum para recrutamento com vista à 

constituição de relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho por tempo 

indeterminado para quinze (15) Assistentes Operacionais (Educação) – Referência B composto pelos 

senhores: Dr. Pedro Miguel Martins da Silva Almeida, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, 

na qualidade de Presidente de júri (em substituição da Dra. Susana Manuel Loureiro Teixeira), Dr.ª 

Patrícia Maria Figueiredo Páscoa, Técnica Superior e Dr. André Filipe da Costa Guimarães, a fim de 

proceder à análise do pedido formulado pela candidata Ana Marlene Moreira Silva, aquando da marcação 

do 2.º método de seleção – avaliação psicológica. -----------------------------------------------------------  

 ------- Aberta a reunião, o júri tomou conhecimento que a candidata solicitou a possibilidade de a 

avaliação psicológica se realizar em outra data. --------------------------------------------------------------  

 ------- O júri analisou os fundamentos apresentados, sendo admissível a sua realização em data anterior 

à data da efetiva realização (20 de junho de 2020). ---------------------------------------------------------  

 ------- Assim, após contactado o IGAP - Instituto de Gestão e Administração Pública, empresa 

responsável pela realização do método de seleção, foi dada a possibilidade de a avaliação psicológica da 

candidata Ana Marlene Moreira Silva, se realizar no dia 13 de junho, pelas 18:30, nas instalações do 

IGAP - Rua de Belos Ares, nº 160, 4100-109 Porto, tendo o júri assim deliberado por unanimidade, a 

respetiva alteração. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, o júri informa que na impossibilidade da realização da avaliação psicológica por parte 

da candidata, no dia 13 de junho, a mesma se mantém válida para a sua realização (como inicialmente 

prevista) para o dia 20 de junho de 2020, no Edifício Paços do Concelho – Espinho. ----------------------  

----- O júri alerta mais uma vez, a todos os candidatos para se apresentarem com o documento de 

identificação, bem como com máscara social. ----------------------------------------------------------------  

----- E para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros do Júri. --------------  
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