
  
 

 

 

 

 

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 1(um) posto de 

trabalho, para constituição de relação jurídica de emprego público sob a forma de contrato de 

trabalho a termo resolutivo incerto. 

Ata número quatro 

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, pelas dez horas, reuniu o júri do procedimento 

concursal acima identificadoconstituido pelo presidente, António Miranda, Chefe de 

Departamento de Gestão e Valorização do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas 

(ICNF), pelo 1.º vogal, Pedro Chaves, Técnico Superior do Gabinete Técnico Florestal da AMAL, 

que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos, e pela 2.ª vogal, Noélia Ramos, Chefe 

de Divisão da Unidade de Serviços Partilhados da AMAL.------------------------------------------------------- 

Como secretária da reunião, o presidente do júri nomeou a 2ª vogal efetiva, Noélia Ramos.---------- 

A presente reunião teve por objetivo proceder à valoração do método de seleção “Entrevista de 

avaliação de competências - EAC” e definir a lista de ordenação final dos candidatos.------------------ 

O método de seleção acima referido foi realizado pela empresa “Alltrain - Consultores”, 

contratada para o efeito e que apresentou os resultados expressos que se resumem na lista 

constante no anexo I à presente ata e que dela faz parte integrante.---------------------------------------- 

Mais deliberou o Júri que se deverá publicitar a lista, ordenada alfabeticamente, dos resultados 

obtidos neste método de avaliação, em local público e na página da Internet da AMAL. --------------- 

Assim, e com base no resultado obtido na Avaliação Curricular na AC, na EAC e por aplicação da 

fórmula de classificação final constante da ata da primeira reunião, o júri elaborou a lista de 

resultados finais e o projeto de lista de ordenação final do único candidato selecionado, as quais 

ficam em anexo à presente ata e dela fazem parte integrante, como anexo II.---------------------------- 

Do teor deste projeto de lista unitária de ordenação final, deverão os candidatos ser notificados 

em sede de audiência de interessados, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 28.º, conjugado 

com o artigo 23.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. ------------------------------------------------- 

Todas as deliberações do júri foram tomadas por unanimidade. --------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e lavrou-se presente ata que, depois 

de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os membros do júri.------------------------------------------ 
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