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ATA N.º 4 

 

1. Em 14 de outubro de 2022, reuniu o júri do procedimento concursal para preenchimento de 

um posto de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico, para o Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes, I.P., autorizado por deliberação de 11 de maio de 2022 do 

Conselho Diretivo, estando presentes os seus membros efetivos, Vera Lúcia Jorge Gaiola, 

como presidente, e Luísa Maria Canelas Costa e Dora Alexandra da Cunha Proença de 

Almeida como vogais, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.1. Corrigir as provas escritas de conhecimentos efetuadas pelos candidatos admitidos a 

PEC por não terem comprovado possuir identidade de conteúdo funcional com o posto de 

trabalho a concurso, ou por ter sido essa a sua opção, nos termos do n.º 3 do artigo 36.º 

da LTFP; 

1.2. Proceder à avaliação curricular dos candidatos admitidos a este método de seleção por 

serem detentores da carreira e categoria de técnico superior ou terem demonstrado 

exercer conteúdo funcional idêntico ao previsto no aviso de abertura; 

1.3. Elaborar a lista dos resultados obtidos no 1.º método de seleção, conforme exige o art.º 

25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de Abril. 

2. No que respeita ao primeiro ponto da ordem de trabalhos o júri verificou que dos 2 

candidatos convocados, não compareceu nenhum para a realização da prova escrita. 

3. Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o júri procedeu à avaliação 

curricular dos 5 candidatos admitidos a este método. 

4. Em cumprimento do terceiro ponto da ordem de trabalhos decidiu o júri elaborar a lista 

ordenada alfabeticamente com os resultados da aplicação do 1.º método de seleção aos 

candidatos (Prova Escrita de Conhecimentos ou Avaliação Curricular), a qual será notificada, 

via correio eletrónico, bem como disponibilizada na página eletrónica do IMT, IP, conforme 

estabelece o n.º 1 do art.º 25.º  

5. Considerando que os candidatos aprovados no 1.º método de seleção devem ainda ser 

submetidos ao método de seleção complementar – entrevista profissional de seleção – 

deliberou o júri notificá-los da data da entrevista, marcada para o dia 8 de novembro de 2022. 
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6. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente 

ata, que vai ser assinada pelos elementos do júri. 

Anexo: Lista de resultados da aplicação do 1.º método de seleção. 
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