
 

 

ATA Nº 10 DA REUNIÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE 01 TÉCNICO 

SUPERIOR – 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.  

Aos vinte e um dias de dezembro de dois mil e vinte e dois reuniu, pelas onze horas e trinta minutos, na sede 

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

seguintes elementos, Elisabete Figueira Carreira, Técnica Superior que presidiu, Sara Margarida Alves Filipe, 

Técnica Superior, vogal efetivo e Alexandra Filipa Piedade Gonçalves, Técnica Superior, vogal suplente, em 

cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação 

atual, torna-se pública a lista dos resultados obtidos na Entrevista Profissional de Seleção, classificação final e 

lista de ordenação final 

 

I – Atribuição de classificação da entrevista profissional de seleção 

A EPS visa avaliar de forma objetiva e sistemática a experiência profissional e aspetos comportamentais evi-

denciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relaci-

onados com a capacidade de comunicação, o relacionamento interpessoal e a motivação e interesses profis-

sionais. 

A EPS é avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos 

quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.  

Compareceram à EPS todos os candidatos para tal notificados 

Em conformidade com as classificações constantes na ficha individual do candidato, a classificação da EPS 

resulta da média simples dos fatores de apreciação.  

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação 

atual, torna-se pública a lista dos resultados obtidos na EPS. 

Nome do candidato Classificação obtida 

Daniela Romina Almeida Carvalho 13,3 

Emília Catarina Figueiredo Esperança 14,7 

Joyce Maria Zanker 15,1 

Mariana Carvalho Martins 16,0 

Marta Malhó Loureiro 18,2 

Matilde Sousa Silva 12,0 

Miguel Ângelo Rosa Novo 12,0 

Renata Isabel Pereira Marcelino 12,0 



 

 

Concluídas as fases de aplicação dos métodos de seleção, o júri procedeu à elaboração da grelha de 

Classificação Final, constante no anexo I e da Lista de Ordenação Final dos candidatos constante do 

Anexo II, tendo sido utilizado como critério de desempate a nota mais elevada no primeiro método 

de seleção, prova escrita de conhecimentos, mantendo-se o empate, a nota mais alta no segundo 

momento de seleção, avaliação psicológica, e assim sucessivamente. Tendo-se verificado novamente 

empate utilizou-se a ordem alfabética para elaboração da Lista de Ordenação Final.   

Os candidatos irão ser notificados para a respetiva audiência de interessados a realizar nos termos 

do Código do Procedimento Administrativo. 

Na eventualidade de não serem apresentadas pronúncias em sede de audiência de interessados, tor-

nando-se definitiva a proposta de conclusão do procedimento, ora apresentada, fica desde já deter-

minado, nos termos e para os efeitos do nº 2 do artº 28 da referida Portaria 125-A/2019, na sua 

redação em vigor que, a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, acompanhada 

das restantes deliberações do júri, incluindo as relativas à admissão e exclusão de candidatos, é sub-

metida a homologação pela Órgão Executivo, propondo o júri o recrutamento da candidata: Marta 

Malhó Loureiro. 

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. 

Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade. 

 

 

O Júri 

  

Presidente 

 

 

 

Vogal efetivo                                                                             Vogal efetivo 
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