Direção Municipal de Recursos Humanos
Rua do Bolhão, nº 192
4000-111 Porto
T. +351 222 097 200
F. +351 222 097 222

Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com vista ao preenchimento de
um posto de trabalho da carreira/categoria geral de Assistente Técnico da área funcional Mobilidade
Urbana - Ref.ª 2020-29

CONVOCATÓRIA PARA O 1º MÉTODO DE SELEÇÃO

Primeiro:
Conscientes que importa continuar a conter a transmissão do vírus para controlar a situação epidemiológica,
informa-se os candidatos convocados para o presente método de seleção que deverão adotar medidas de
prevenção tais como a utilização de máscara, etiqueta respiratória, higienização das mãos e distanciamento
social.
Mais informamos que deve fazer-se acompanhar do número de candidato da respetiva referência, para poder
identificar-se na folha de resposta da Prova de conhecimento, por exemplo: nº de candidato 2020-29#1.

Segundo:
O Júri convoca os candidatos infra identificados para a realização da Prova de Conhecimentos (PC), que terá
lugar na Direção Municipal de Recursos Humanos, sita na Rua do Bolhão, n.º 192, no dia 3 de julho, às 14
horas:

Nome do (a) candidato (a):

Código Candidato(a)

1. André Filipe Ramos Freitas

2020-29#6270

2. Carlos Manuel Martins Tavares

2020-29#5704

3. Edgar Joseph Ferreira Mendez (*)

2020-29#10057

4. Eduardo Jorge Túlio Pereira

2020-29#8642

5. Joaquim António Santos Cardoso (*)

020-29#10083

6. Luis Carlos Santos Carreira

2020-29#10082

7. Marco André Da Silva Ferreira Bessa

2020-29#6289

8. Ricardo Manuel Amorim Alves Da Silva

2020-29#6571

9. Rui Filipe Carvalho Machado

2020-29#9476

10. Serguey Fernandes De Sousa

2020-29#9872

11. Tiago Filipe Costa Cruz

2020-29#10035

Obs: * Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo sem identidade funcional

Terceiro:
A Prova de Conhecimentos (PC) será escrita, de realização individual, de natureza teórica, com consulta,
efetuada em suporte de papel, numa só fase, constituída por um conjunto de questões de escolha múltipla,
tendo a duração de 1h e incidirá sobre assuntos de natureza genérica e específica, diretamente relacionados
com as exigências da função. Será expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo a valoração considerada
até às centésimas.
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Os candidatos que compareçam à Prova de Conhecimentos com atraso de 15 minutos, relativamente à hora
referida na convocatória, não poderão realizar o método de seleção.
A legislação e bibliografia indicada para a sua realização é a constante do Aviso de abertura (Extrato) n.º
3111/2020, DR nº 37, II Série, de 21 de fevereiro e Oferta n.º OE202002/0637, publicada na Bolsa de Emprego
Público.
Nos termos dos n.ºs 9 e 10, do artigo 9.º da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril, cada um dos métodos de
seleção é eliminatório, pelo que apenas os candidatos aprovados (valoração igual ou superior a 9,5 valores)
poderão realizar o método de seleção seguinte.

Quarto:
A

publicitação

dos

resultados

obtidos

será

efetuada

em

https://balcaovirtual.cm-

porto.pt/PT/cidadaos/guiatematico/edu_emp/emp_at_prof/Paginas/default.aspx.

Porto, 5 de junho de 2020

A Chefe de Divisão Municiapl de Recrutamento e Gestão de Processos

(Margarida Oliveira)
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