
 

AVISO 

Procedimento Concursal para o Recrutamento de 1 (um) Assistente 

Operacional. Bolsa de Emprego Público (BEP) com a referência OE202203/0356, 

publicada em Aviso (extrato) n.º 5345/2022 Diário da República nº 50/2022, 2ª série, 

de 11-03-2022, promovido pela Freguesia de Rio de Moinhos. 

 

Reunião do Júri 

- Resultados da aplicação do 2º Método de Seleção - Avaliação Psicológica (AP) 

- Lista de Classificação 

- Agendamento de data para o 3º método de seleção - Entrevista Profissional 

de Seleção (EPS) 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, na Sede da Junta 

de Freguesia de Rio de Moinhos, reuniu o Júri do procedimento concursal referido em 

epígrafe, constituído por Luís Carlos Coelho Pinto, Presidente do Júri e Andreia Fernanda 

Fernandes Caldas Veloso e Rui Filipe Galvão da Rocha Lopes, ambos como vogais 

efetivos a fim de deliberarem sobre o resultado da aplicação sobre o resultado da 

aplicação do segundo método de seleção - Avaliação Psicológica (AP) e agendamento da 

data para o 3º método de seleção – Entrevista Profissional de Seleção (EPS), conforme 

o aviso de abertura e elaborar a respetiva lista de classificação, conforme artigo 25º da 

Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-

A/2021, de 11 de janeiro, na sua actual redação. 

Lista de Classificação na Prova de Avaliação Psicológica (ordenada 

alfabeticamente)  

 

 

Não haverá lugar a audiência dos interessados nos termos do nº 1, al. f) do artº 124 do 

Código do Procedimento Administrativo. 

 

Ordenação Nome Avaliação Psicológica Observações

1 Vidal Fernando Garcia Dantas 19,31 Aprovado

Procedimento Concursal Comum para constituição de Relação Jurídica por 

Tempo Indeterminado para a Ocupação de 1 Posto de Trabalho na 

Carreira/Categoria de Assistente Operacional 



 
 

 

O Júri deliberou ainda notificar, através de envio de notificação eletrónica (email) e 

afixação nos locais de estilo, os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 9,5 

valores (aprovados) no segundo método de seleção, para a realização do terceiro 

método de seleção, Entrevista Profissional de Seleção (EPS), a qual ocorrerá no próximo 

dia 03 de maio de 2022, a partir das 10:00 horas na Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, 

sita no Lugar da Vinha Nova – 4970 355 Rio de Moinhos - Arcos de Valdevez. 

 

O jurí deliberou afixar na Junta de Freguesia e no Site da Junta de Freguesia, 

http://www.jf-riodemoinhos.com/, o presente aviso, para aí ser consultada. 

 

 

O Jurí do Procedimento Concursal 

 

 

_______________________________ 

(Luís Carlos Coelho Pinto) 

 

 

     __________________________________            __________________________________  

(Andreia Fernanda Fernandes Caldas Veloso)        (Rui Filipe Galvão da Rocha Lopes) 

 


