
 

ATA N.º 3 

Procedimento para Recrutamento por Mobilidade na Categoria ou Intercarrreiras de Dois 

Técnicos Superiores para Integrar o Serviço Sub Regional de Beja 

 

Aos 8 dias do mês de março de 2022, reuniu o Júri designado para análise das candidaturas recebidas 

tendo em vista recrutar por mobilidade na categoria ou intercarrreiras dois técnicos superiores (m/f), 

por despacho do Senhor Vice-Presidente de 18 de janeiro de 2022, constituído nesta data pelos seus 

membros efetivos: 

 
Presidente: Pedro Luis Mendes Valadas dos Santos, Chefe de Divisão do Serviço Sub-regional de Beja 
1º Vogal efetivo: Paulo José Conceição Beliche, Chefe de Divisão do Serviço Sub-regional do Litoral 
2º Vogal efetivo: Maria José Vieira Cardoso dos Santos Ferrão, Técnica Superior da Divisão de Recur-
sos Humanos e Apoio Geral; 
 

A reunião teve por objetivo proceder à realização da entrevista profissional de seleção do candidato 
selecionado na avaliação curricular, conforme definido no ponto 6 do aviso e de acordo com os cri-
térios definidos na primeira reunião do júri, realizada no dia 18 de janeiro de 2022. 
 
Na sequência da convocatória que lhe foi endereçada, o candidato Tiago Manuel Dias Canário com-
pareceu à entrevista, que foi realizada em modo presencial. Concluída a realização da entrevista, o 
candidato foi avaliado por este método de seleção, em função dos parâmetros definidos para o efeito 
na referida ata de definição dos critérios, conforme tabela de avaliação anexa à presente ata e que 
dela faz parte integrante. 
 
Mais deliberou o júri, por unanimidade, atribuir ao candidato as classificações parcelares e final, de 
acordo com a aplicação da fórmula de classificação final definida na primeira reunião do júri: 
 
CF = 60% x AC + 40% x EPS 
Em que: 
CF = Classificação Final;  
AC = Avaliação Curricular e  
EPS = Entrevista Profissional de Seleção 
 
Assim, da aplicação dos métodos de seleção, resultou a seguinte pontuação: 
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Nestes termos, e não havendo outros dados a ponderar, dá-se por concluído o procedimento, deli-

berando o Júri submeter a lista unitária de ordenação final do candidato em anexo para homologação 

do Sr. Vice-Presidente, Dr. Aníbal Reis Costa, da qual resulta a proposta de recrutamento do candi-

dato aprovado Tiago Manuel Dias Canário. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata que 

depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros do Júri. 

 

 

 

O Presidente 

 

_____________________________________ 

 

Os Vogais 

 

_____________________________________ 

 

 

_____________________________________ 
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