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 CALENDARIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS PARA A CONTRATAÇÃO DE UM TÈCNICO ESPECIALIZADO-Assistente Social 

HORÁRIO 36 -2021/2022 

 

Horário das entrevistas: de acordo com a hora indicada no quadro que se segue. 

 

Nº de Candidato Nome Hora Data 

2498612130 Maria Inês Ferreira da Costa de Almeida Ribeiro 14.30 03/12/2021 

8856907240 Rui Miguel Pereira Gonçalves 15.30 03/12/2021 

3760183271 Daniel Ricardo Pinho Anselmo 16.00 03/12/2021 

 

Disposições finais: 

 

 

 

Realização da entrevista 

 

O/a candidato/a deve, obrigatoriamente, fazer-se acompanhar dos seguintes 

documentos: 

-Cartão de Cidadão; 

-Comprovativos da sua experiência profissional; 

-Todos os documentos que considere fundamentais para comprovar os elementos a 

avaliar na entrevista. 
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Critério de desempate A ordenação dos candidatos que se encontrem em situação de igualdade de 

valoração é efetuada de forma decrescente, tendo por referência os seguintes 

critérios: 1º - Candidatos com maior pontuação no critério portefólio;  

2º - Candidatos com maior pontuação no critério entrevista;  

3º - Candidatos com maior nº de dias (expressos) na experiência profissional; 

 4º - Candidatos com maior idade. 

 

 

Lista final ordenada 

 

Terminado o procedimento de seleção, com a aplicação dos critérios de seleção, 

será selecionado o candidato que obtiver a pontuação mais elevada resultante da 

fórmula: CF= 0,30x AP+0,35xEAC+0,35xEP. 

 A publicitação da lista final ordenada do concurso será divulgada em 

https://wp.aevjuromenha.com e em local visível da escola sede do agrupamento. 

 

 

 

 

 

Motivos de exclusão do concurso 

 

Todas as declarações prestadas no presente processo devem ser suscetíveis de 

comprovação documental.  

A prestação de declarações não correspondentes aos factos é da exclusiva 

responsabilidade dos candidatos.  

São motivos de exclusão deste concurso:  

-A não apresentação do portfólio no prazo estipulado;  

-A não comparência à entrevista;  

-A apresentação de declarações que não correspondam aos factos;  

https://wp.aevjuromenha.com/
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-A não apresentação de comprovativos das declarações prestadas, quando 

solicitados;  

-O não cumprimento das normas legais implícitas à candidatura a concurso. 

 

Tapada das Mercês, 28 de setembro de 2021 

A Diretora 

Pau 


