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ATA Nº 3 

Técnico Superior (Gestão de Empresas)  

(Publicado na Bolsa de Emprego Público com o código OE201907/0071) 

 

 --------  Aos 19 dias do mês de julho de 2019, nesta cidade de Espinho e Edifício dos Paços do Município, reuniu 

o Júri, designado para o procedimento com vista ao preenchimento do posto de trabalho na carreira de Técnico 

Superior (Gestão de Empresas) – com conteúdo melhor descrito no Mapa de Pessoal em vigor, para onde se 

remete, por recurso à modalidade de mobilidade na categoria, composto pelos senhores Dra. Maria João Duarte 

Rodrigues, Chefe de Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, que Preside ao Júri, Dr. Pedro 

Miguel Martins da Silva Almeida, Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos, e Dra. Susana Maria 

Correia Silva Lopes, Técnica Superior da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, para efeitos 

da valorização da entrevista e, posteriormente para a elaboração da ordenação final do procedimento. ----------   

 -------- Da análise às candidaturas apresentadas, o Júri verificou existirem duas candidaturas que cumprem os 

requisitos previstos para o procedimento com vista ao preenchimento do posto de trabalho na carreira de 

Técnico Superior (Gestão de Empresas), por recurso à modalidade de mobilidade na categoria, publicado na 

Bolsa de Emprego Público com o código OE201907/0071. ------------------------------------------------------------  

------Pelas 14h00 compareceram os candidatos Hugo Leonardo Coelho de Oliveira e Nadezda Sarkisyan, 

previamente notificados para tal, tendo o Júri procedido à Entrevista nos termos da ata n.º 1, de 2 de julho de 

2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------Após terem sido realizadas as duas entrevistas, o Júri procedeu à ordenação final, de acordo com a 

seguinte fórmula, OF = E (100%), fixada na Ata n.º 1,com o seguinte resultado: ----------------------------------  

 -------- Nadezda Sarkisyan – 18 valores (Muito Bom) -----------------------------------------------------------------  

 -------- Hugo Leonardo Coelho de Oliveira – 16 valores (Bom) -------------------------------------------------------  

------Nesta conformidade, o Júri, após concluídas as fases do procedimento, deliberou por unanimidade, 

selecionar a candidata Nadezda Sarkisyan, para efeitos de indicação da mesma para mobilidade na categoria 

(de acordo com o regime constante dos artigos 92º e seguintes da LTFP) à consideração superior do Exmo. Sr. 

Vice-Presidente da Câmara, Dr. António Vicente de Amorim Alves Pinto, no exercício das competências que lhe 

foram delegadas pelo Presidente da Câmara por Despacho n.º 75/2017, de 27 de outubro, em matéria de 

gestão e direção recursos humanos afetos aos serviços municipais, nos termos do previsto na alínea a), do 

artigo 35º, da Lei 35/2014, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em vigor). ---------------------------------------------------------  

 ------ Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, depois de lida e 

aprovada, vai ser assinada pelos membros do Júri.-------------------------------------------------------------------- 

------E para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros do Júri.------------------------ 

 

O Júri, 

 

Dra. Maria João Duarte Rodrigues 
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Dr. Pedro Miguel Martins da Silva Almeida 

 

 

 

 

Dra. Susana Maria Correia Silva Lopes 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


