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Procedimento Concursal – Assistente Técnico 

 
 
--- Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, nesta cidade de 
Paredes e nas instalações da Escola Básica e Secundária de Vilela, reuniu o Júri do concurso, 
constituído pelo Presidente, Joaquim Fernando da Silva Coelho e pelos vogais Maria Manuel 
Pereira Guedes e António Emídio Mendes Baptista, para nos termos do disposto no artigo 
vigésimo primeiro da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, proceder à elaboração da lista de resultados após 
aplicação do terceiro método de seleção. ---------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Da aplicação do artigo 25.º da Portaria n.º 125/2019 de 30 de abril, o júri procedeu a 
elaboração da lista de resultados obtidos após aplicação do 3.º método de seleção, a saber, 
Entrevista Profissional de Seleção. -------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Júri procedeu a retificação da lista de resultados da Entrevista de Avaliação de 
Competências por ter detetado registo incorreto da classificação final após aplicação dos 
intervalos presentes no guião da Entrevista de avaliação de Competência, pelo que a candidata 
Jerusa Filipa dos Santos Almeida deveria ter sido avaliada em 12 valores (suficiente), conforme 
nível classificativo presente no aviso de abertura. ------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A presente ata encontra-se disponível para consulta na página eletrónica do Agrupamento 
de Escolas de Vilela – www.esvilela.pt e em lugar público nos serviços administrativos do 
referido agrupamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nada mais havendo a tratar, elaborou-se a presente ata que depois de lida e aprovada por 
unanimidade, vai ser assinada pelos membros deste júri----------------------------------------------------  
 
Vilela, 22 de julho de 2021  
 
O presidente do Júri,  
 
 
 
O 1.º vogal, 
 
 
 
O 2º vogal, 
 

 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA 
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO (CTFPTI) 

 

Procedimento Concursal – Assistente Técnico 
(ao abrigo da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril) 

 

Informação: Resultados da Entrevista Profissional de Seleção 
Carreira/Categoria: Assistente Técnico 
Número de postos de trabalho: 1 (um) 
Aviso: 7159/2021, 21 de abril 
 

Nome do candidato(a) 

Entrevista 
Profissional de 

Seleção 

Blandina Maria Silva Dias Santos 16 

Carla Daniela Moura Marques dos Santos Eiras Faltou 

Liliana Cândida Nunes Soares Barbosa 20 

Jerusa Filipa dos Santos Almeida 16 
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