
 

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

INDETERMINADO DE QUATRO ASSISTENTES OPERACIONAIS EM REGIME DE 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO 

INDETERMINADO PARA A CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE 

OPERACIONAL (CANTONEIRO) – REFERÊNCIA K 

 

AVISO N.º 5589/2020, PUBLICADO EM DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2.ª SÉRIE, N.º 65, DE 1 DE 

ABRIL DE 2020 

 

LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS À PROVA PRÁTICA DE 

CONHECIMENTOS/CONVOCATÓRIA 

 

A realizar-se no dia 20 de setembro, às 11 horas, nas instalações do IeMinho, em Soutelo 

 

Anexo da 4.ª ATA 

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS ADMITIDOS 

 

Nome 
1. Amaro Fernandes Pereira 

2. André Filipe Vilas Boas Dias 

3. António Macedo Ferraz Rodrigues 

4. Carlos Jorge Carvalhal Mendes 

5. Fernanda Manuela Cerqueira de Araújo 

6. Ilídio Luís Alves da Silva 

7. José Manuel da Silva Malheiro 

8. Luísa Almerinda da Mota Bernardes  

9. Manuel Jorge Martins Fonseca 

10. Marta Sofia Costa Prieto Braga 

11. Nuno Monteiro Rossio 

12. Pedro Miguel Capela da Silva 

13. Ricardo Sérgio Gonçalves Marques 

14. Rosa Maria Vilela Borges 

15. Sara Isabel Fernandes Ferreira 

16. Sílvia Cristina Gomes Araújo 



 

 

17. Silvino Cerqueira Marques 

18. Susana Cristina Ferreira Coelho 

19. Vítor Manuel Soares da Costa 

20. Vítor Manuel Veloso da Silva 

 

- São obrigatoriamente submetidos ao método de seleção “Prova de Conhecimentos (PC)”, os 

candidatos que não comprovaram exercer atualmente as funções com identidade de conteúdo 

funcional ao do posto de trabalho a que se candidatam, assim como aqueles que declaram 

expressamente, no formulário de candidatura, a opção pela prova de conhecimentos. 

- Nos termos do ponto 1 (Prova de Conhecimentos) do item métodos de seleção, do aviso de abertura 

do procedimento concursal, publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP) e disponível em 

https://www.cm-vilaverde.pt/autarquia/transparencia/recursos-humanos/procedimentos-

concursais/, a prova de conhecimentos assume a natureza prática e de realização individual, com a 

duração máxima de 30 minutos, tendo em consideração os seguintes parâmetros de avaliação: atitude 

perante a tarefa, mediante avaliação do interesse, sentido de responsabilidade, espirito de equipa e 

entreajuda; aptidão e qualidade na execução da tarefa, mediante apreciação no domínio técnico e 

capacidade de executar corretamente a tarefa; e observação das regras de segurança no trabalho e 

escolha de materiais, ferramentas e utensílios, mediante avaliação do conhecimento das normas e 

procedimentos de segurança exigidos para o desempenho da tarefa, bem como a apreciação da 

utilização dos materiais, ferramentas e utensílios adequados na execução da tarefa. 

- A prova assume a natureza prática e consistirá em: Bordejar de relvados (recorte de relva junto a 

lancis ou limite de canteiros), corte de ervas sobre calçada e limpeza de terrenos (linha de água e/ou 

área florestal) com utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) fornecido e equipamento 

moto-manual. 

- Na prova de conhecimentos é adotada a escala de 0 a 20 valores, para cada um dos parâmetros a 

avaliar, considerando-se a valoração até às centésimas. O resultado final resulta da média aritmética 

simples dos parâmetros a avaliar. 

- Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores consideram-se excluídos do 

procedimento, não sendo chamados à aplicação do método seguinte. 

- Os candidatos devem apresentar-se nas instalações do IeMinho, sita na Rua do Conhecimento, em 

Soutelo, 20 minutos antes da hora agendada para o início da prova, sendo concedida uma tolerância 

de 15 minutos por atraso, após o respetivo início. 

 


