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PROCEDIMENTO POR MOBILIDADE INTERNA DA CARREIRA DE ASSISTENTE OPERACIONAL 
PARA A ÁREA DE JARDINAGEM E SERVIÇOS OPERACIONAIS DIVERSOS 

 
 

Aos vinte e outo dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, na vila de Porto de Mós, 
Edifício dos Paços do concelho, reuniu o Júri designado para o procedimento supra referenciado, 
constituído pelo Chefe de Divisão de Obras Públicas, Serviços Municipais e Ambiente, Eng.º José 
Fernandes, o Técnico Superior de Ambiente, Engº José Carlos Dias Vinagre, na qualidade de 
Presidente e vogal do Júri do procedimento e o Chefe de Divisão Financeira, Recursos Humanos 
e Gestão administrativa, Dr. Rogério Paulo Fernandes Nunes, que substitui o 2º vogal efetivo 
Engª Marina Maria Pires Vala, por se encontrar ausente de férias, em cumprimento do despacho 
do Senhor Presidente da Câmara exarado em 09 de junho de 2020. 
 
A reunião teve por objetivo atribuir a classificação final ao único candidato admitido ao 
procedimento e que realizou a competente entrevista profissional de seleção (EPS) após a 
realização da mesma com o candidato.  Depois de aplicados os metidos previstos no aviso e 
preenchida a respetiva ficha individual, que faz parte integrante do processo. 
 
Resultados da entrevista profissional de seleção (EPS) : 
 
 

Nome do candidato Nível classificativo Classificação 

José Manuel Guerra da Silva Oliveira 12,00 Suficiente 

 
O Júri deliberou ainda: 
 

a) Notificar o candidato da nota obtida; 
b) Publicitar a ata no site do Município; 
c) Mais deliberou remeter apresente ata ao Senhor Presidente da Câmara de Porto de 

Mós, para que, no suso da competência que lhe é conferida pelo disposto na alínea a) 
dos nºs 1 e 2 do artigo 35º do anexo I á Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação e nos termos dos artigos 92º e seguintes da Lei geral de trabalho em funções 
públicas – Lei 35/21014, de 20 de junho, na sua atual redação, autorize a mobilidade 
interna na categoria para estes serviços do candidato aprovado, condicionada à 
obtenção da anuência dos respetivos serviços de origem, Município da Moita, bem 
assim como a homologação d apresente ata, nos termos legais. 

 
 
  Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião eram dez horas e quinze minutos, que para 
os devidos efeitos se lavrou apresente ata que vai ser assinada por todos os membros do Júri. 
 
 
Porto de Mós, 28 de agosto de 2020 
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O Júri do procedimento concursal  
 
 

_____________________________ 
(José Fernandes) 

 
 

_____________________________ 
(José Carlos Dias Vinagre) 

 
 

_____________________________ 
(Rogério Paulo Fernandes Nunes) 
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