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REUNIÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA O RECRUTAMENTO DE 2 
TRABALHADORES DA CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL 

 
Aberto pelo Aviso n.º 1561/2023, DRE, 2.ª série, n.º 16, de 23 de janeiro 

Ata da reunião número sete 

---------- Ao dia treze de março de dois mil e vinte e três, pelas catorze horas e trinta minutos, 

reuniram-se, por videoconferência, nos termos do disposto no artigo 9.º da Portaria n.º 

233/2022, de 9 de setembro, os membros do júri do procedimento concursal para o 

recrutamento de 2 trabalhadores da carreira e categoria de assistente operacional, para efeitos 

de celebração de contratos de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado.  -----------  

----------- Esta reunião foi convocada pela presidente do júri e estavam presentes todos os 

membros, a saber:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ana Rute Ferreira Morim, na qualidade de presidente do júri;  -----------------------------------------------  

Virgínia Cláudia Teixeira Moreira, na qualidade de vogal efetivo; --------------------------------------------  

Maria João Gavina Maia Pereira, na qualidade de vogal efetivo; ---------------------------------------------  

---------- Da ordem de trabalhos constava:  ------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 1. Aprovação dos resultados da “Avaliação psicológica”. -------------------------------------- 

Ponto 2. Agendamento da “Entrevista de avaliação de competências”. --------------------------- 

Assim:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 1. Aprovação dos resultados da “Avaliação psicológica” ----------------------------------------------- 

Na sequência da comunicação dos resultados do método de seleção “Avaliação psicológica” 

emitida pela Entidade que o aplicou aos candidatos convocados, o júri delibera aprovar a lista de 

resultados, conforme anexo I à presente ata.  ---------------------------------------------------------------------  

Neste contexto, o júri providenciará pela publicação dos resultados obtidos pelos candidatos 

neste método de seleção no site da ESEP e nos locais de estilo da Escola, nos termos do ponto 

11.10 do aviso de abertura publicitado no Diário da República e na BEP, bem como em 

cumprimento do disposto no artigo 22.º da Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro.  ----------------  

Ponto 2. Agendamento da “Entrevista de avaliação de competências”  ------------------------------------  

Considerando os resultados da “Avaliação psicológica”, o júri delibera convocar os candidatos 

que obtiveram o resultado de “Apto” no método de seleção anterior, para estarem presentes no 

próximo dia 21 de março, no Edifício Sede da ESEP, para a realização da “Entrevista de avaliação 

de competências”, de acordo com o seguinte horário:  ---------------------------------------------------------  

Clistenes da Costa Pestana, às 14:00 horas;  -----------------------------------------------------------------------  

Daniel Filipe Cardoso Monteiro, às 14:30 horas;  -----------------------------------------------------------------  

Patrícia da Costa Rebelo, às 15:00 horas;  ---------------------------------------------------------------------------  
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Paulo Joaquim Mota Moreira, às 15:30 horas;  --------------------------------------------------------------------  

Philip Chidi Onyemah, às 16:00 horas;  ------------------------------------------------------------------------------  

Sónia Catarina Martins Ribeiro, às 16:30.  --------------------------------------------------------------------------  

Todos os candidatos serão notificados destas deliberações.  --------------------------------------------------  

----------- E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, de que foi lavrada a presente ata 

que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo presidente e pelos vogais que nela 

participaram. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Porto, 13 de março de dois mil e vinte e três.  --------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------ OS MEMBROS ----------------------------------------------------- 

A presidente do Júri, 

 

 

(Ana Rute Morim) 

 

Vogais, 

 

(Virgínia Moreira)                              (Maria João Gavina) 
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ANEXO I 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

NOME  Resultado 

Clistenes da Costa Pestana  APTO 

Daniel Filipe Cardoso Monteiro APTO 

Patrícia da Costa Rebelo  APTO 

Paulo Joaquim Mota Moreira  APTO 

Philip Chidi Onyemah APTO 

Sónia Catarina Martins Ribeiro  APTO 
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