
 

 

 

ATA da 7.ª REUNIÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE 01 TÉCNICO SU-

PERIOR – NUTRICIONISTA, EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO 

INDETERMINADO, PARA EXERCER FUNÇÕES NA JUNTA DE FREGUESIA DE MARINHA GRANDE, A QUE SE RE-

FERE O AVISO N.º 7714/2022, DE 13 DE ABRIL, PUBLICADO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA Nº 73, 2.ª SÉRIE, DA 

MESMA DATA.  

APLICAÇÃO DO 2.º MÉTODO DE SELECÇÃO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – LISTA DE CLASSIFICAÇÃO 

Aos quinze dias de novembro de dois mil e vinte e dois reuniu, pelas nove horas e trinta minutos, na sede da 

Junta de Freguesia da Marinha Grande, o júri designado por deliberação do executivo constituído pelos se-

guintes elementos, Elisabete Figueira Carreira, Técnica Superior que presidiu, Sara Margarida Alves Filipe, Téc-

nica Superior, vogal efetivo e Alexandra Filipa Piedade Gonçalves, Técnica Superior, vogal suplente, a fim de 

deliberar sobre o resultado da aplicação do 2.º método de seleção – prova de avaliação psicológica – e elaborar 

a respetiva lista de classificação, nos termos do art.º 25.º, n.º 1 da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na 

sua redação atual, doravante designada apenas por Portaria. 

I – Resultados obtidos na avaliação psicológica 

Os resultados obtidos foram comunicados ao júri do procedimento, no dia 14 de novembro de 2022, mediante 

ficha individual, tendo sido realizados por Ana Maria Meiavia, técnica superior de psicologia, dos serviços da 

autarquia. 

Nome do candidato Classificação obtida 

Catarina Domingues Godinho 8 - Reduzido 

Daniela Romina Almeida Carvalho 12 - Suficiente 

Emília Catarina Figueiredo Esperança 12- Suficiente 

Joyce Maria Zanker 12- Suficiente 

Mariana Carvalho Martins 12- Suficiente 

Marta Malhó Loureiro 16- Bom 

Matilde Sousa Silva 12- Suficiente 

Miguel Ângelo Rosa Novo 12- Suficiente 

Renata Isabel Pereira Marcelino 12- Suficiente 

 

II – Aplicação do método de seleção avaliação psicológica  

A avaliação psicológica foi realizada no dia 10 de novembro de 2022 e, por impedimento devido a falecimento 

de familiar direta de uma candidata, no dia 14 de novembro de 2022. 

 



 

 

Nos termos do n.º 10 do art.º 9.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual é excluído 

do procedimento o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou 

fases, não lhe sendo aplicado o método ou fase seguintes. 

 

Assim, foi excluída a candidata abaixo identificada por ter tido nota inferior a 9,5 valores.  

• Catarina Domingues Godinho 

II – Aplicação do método de seleção entrevista profissional de seleção 

Este método de seleção, será aplicado pelo júri, a todos os candidatos que obtiveram valoração igual ou supe-

rior a 9,5 valores na avaliação psicológica, nos termos do disposto nos nos 9 e 10 do artigo 9.º da Portaria.  

Assim, o júri deliberou aplicar este método de seleção aos candidatos infra indicados: 

• Daniela Romina Almeida Carvalho 

• Emília Catarina Figueiredo Esperança 

• Joyce Maria Zanker 

• Mariana Carvalho Martins 

• Marta Malhó Loureiro 

• Matilde Sousa Silva 

• Miguel Ângelo Rosa Novo 

• Renata Isabel Pereira Marcelino 

 

Mais deliberou fixar o dia 30 de novembro de 2022, para a realização da entrevista profissional de seleção, 

que terá lugar na Junta de Freguesia da Marinha Grande, a partir das 09h20, devendo os candidatos serem 

notificados com um intervalo de 20 minutos entre cada um.  

IIII – Participação dos interessados  

Da presente ata irá ser notificada a candidata excluída para a respetiva audiência de interessados, a realizar 

nos termos do Código do Procedimento Administrativo. 

Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade. 

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

lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os membros do júri. 

 

 



 

 

 

O Júri 

  

 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

Vogal efetivo                                                                             Vogal efetivo 
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