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MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA

Apoio e incentivo ao emprego

ATA NUMERO DOIS

No dia dezasseis do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um pelas catorze horas, nos

Paços do Município de Ribeira Brava, reuniram-se os elementos da comissão de avaliação

Sandra José Abreu Vilanova, vereadora, Ana Sofia Freitas Nunes, técnica, José Dinarte

Gonçalves Spínola, técnico, os quais constituem parte do júri do programa supra referenciado

em epígrafe, a fim de proceder a análise das entrevistas no dia dezasseis de julho de dois mil e

vinte e um, prevista no artigo I lo no3 do Regulamento de Apoio ao Incentivo ao Emprego.

Para tal efeito recolreu-se à aplicação dos seguintes critérios de avaliação - Critério 1 -

Atitude e motivação; Critério 2 - Conhecimento e formação para o exercício da função;

Critério 3 - Experiência na área em que é aberto o procedimento; Critério 4 - Capacidade de

expressão, fluência verbal e correção do discurso, de acordo com a seguinte fórmula:

CF= Cl + C2+C3+C4
4

O júri procedeu ao cálculo das respectivas classificações finais de acordo com a aplicação

dos critérios de avaliação referidos e à sua ordenação classifìcativa conforme se segue e

propõe, para homologação conforme o artigo 11o do n"5 do Regulamento de Apoio ao

Incentivo ao Emprego.





Svn\rn.,i,t

'd@"

"H..
*tuytcÍpto DA RIBEIRA BRAVA

Projeto í6: ação social (com ou sem experiencia profissional)

NO Nome do Candidato Classificação
I Tânia Carina Andrade 18

Projeto 17: Limpeza Urbana (com ou sem experiencia profissional)

Projeto 19: atendimento ao Público e administração (com ou sem experiencia profissional)

Projeto 20: Contabilidade (com ou sem experiencia profissional)

NO Nome do Candidato Classificação
I Isalina Maria Henriques Abreu t6
2 Agueda Maria Fernandes Aguiar 14

Projeto 2í: Nutrição (com ou sem experiencia profissional)

NO Nome do Candidato ClassiÍicação
I Jose Orlando Fiqueli de Abreu l6
2 Diogo Filipe Teles Fernandes 16

il. l,r
* 

não compareceu na Entrevista
**desistiu

NO Nome do Candidato Classificação
I José Pedro Fernandes de Macedo l5
2 Manuel da Paixão Pestana Araújo t4
3 Sandra Cristina Pereira 10

4 Maria Judite Sousa Pita t(

NO Nome do Candidato Classificação
Maria Gilda Silva Abreu Trindade l6

2 Luciana José Abreu Correia Araújo 16

3 João Victor Silva Abreu l5
4 Rosália David Sousa t2
5 Nelita Jesr,rs da Silva 12

6 Délia Verónica Rodrigues Conçalves l0
7 Daniela Marlene Jardim l0
I Marta Manuela Teles Pereira Garcês *

9 Leonardo Fernandes de Sousa **
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Informamos ainda, que no decorrer deste procedimento de Apoio Incentivo ao Emprego o

júri solicitou o enceffamento de algumas vagas, pois não existiu candidatos suficientes para as

mesmas e a abertura de mais vagas para alguns dos projetos, tendo em conta a elegibilidade

dos candidatos.

Por último, o júri deliberou que, após a referida homologação se encontram reunidas as

condições formais paru a consequente notificação dos resultados da classificação final do

presente concurso aos interessados, de acordo com o legalmente previsto.

Não havendo nada mais a tratar se encerrou a reunião da qual foi elaborada a presente acta

que vai assinar por todos os elementos o júri.

Sro^4,.' s\crncrtor ( | /# .. í";r ê(
(Sandra José Abreu Vilanova, vereadora) (Ana Sofia Freitas Nunes, técnica,)

(José Spinola, técnico)




