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CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTES OPERACIONAIS  - reserva de recrutamento 2020 
 

Procedimento concursal  - Assistente Operacional 
(ao abrigo da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril) 

Informação Lista  de seriação final 

Carreira/ categoria Assistente operacional 

Nº de postos de trabalho Constituição de reserva de recrutamento / necessidades permanentes 

Aviso 12134/2020, de 21 de agosto (Diário da república nº 163, 2ª série) 

 
 

No âmbito do procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de postos de 
trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e 
categoria de assistente operacional, tendo em vista assegurar necessidades permanentes, e constituição de 
reserva de recrutamento interna para o mesmo posto de trabalho, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo, tendo em vista assegurar necessidades transitórias, aberto pelo Aviso 
12134/2020, de 21 de agosto, procede-se à sua publicitação de nova lista de graduação final, após reunião 
do júri, aplicando-se o método de entrevista à segunda tranche de candidatos, que apenas havia realizado o 
primeiro método de seleção, nos termos da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual 
(Portaria 12-A/2021, de 11 de janeiro), artigo 7º, nº 1, alínea d), conforme previsto no do nº 13.9 do Edital. 
 
 

Lista de graduação final (2ª tranche), em função dos métodos de seleção aplicados: 
 

Nome  
Prova de 

conhecimentos 
Entrevista 

Psicológica 

Entrevista de 
Avaliação de 
Competências 

Classificação 
Final 

Rosa Maria Gomes Pereira 
13,30 20 16 16,43 

Idalina Maria Moreira da Costa 
9,50 20 16 15,16 

Alice do Monte Cunha 
15,30 16 12 14,43 

Lúcia Maria Oliveira Neves 
13,40 16 12 13,80 

Mónica Marlene Silva Barros 
Santos 13,20 16 12 13,78 

 
 

Aver-o-Mar, 27 de maio de 2021 
  A Presidente do Júri 
 

Ana Maria Rodrigues Lino 
 

Homologo. Publique-se. 

 


