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6.ª EDIÇÃO (2.ª FASE) 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 

(1) ESTÁGIO PROFISSIONAL - NÍVEL 6 

REF.ª A – ENGENHARIA MECÂNICA/ELETROTECNIA/ELETROMECÂNICA 
 

ATA II 
 

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, nesta vila, Edifício Paços de Concelho, na sala de reuniões, pelas 09 

horas, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 166/2014, de 6 de novembro, republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 46/2019 de 10 de abril, reuniu o Júri do procedimento de seleção referenciado em epígrafe, constituído por: 

  

Presidente – Bruno Ferreira Catarino Belo do Amaral, Chefe da Unidade Técnica de Equipamentos, em regime de substituição; 

1º vogal efetivo – Márcio António Sintrão Santos, Técnico Superior, que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos; 

2º vogal efetivo – Mafalda Sofia Caseiro Coelho, Técnica Superior. 

 

Após aplicação dos métodos de seleção Avaliação Curricular e Entrevista Individual de acordo com os critérios estabelecidos no aviso n.º 

1/2021 do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local, o Júri elaborou a seguinte lista de classificação: 
 

Candidatos 

Avaliação Curricular (AC) 
 

(HA + CO + FP + EP) / 4 
Total da 

AC 

Entrevista 
Individual  

(EI) 

Classificação Final (CF) 
 

CF = AC (40%) + EI (60%) 

HA CO FP EP 

Tiago Jorge Mendes Dias 18,000 11,000 05,000 10,000 11,000 16,000 14,000 
 

 

Legenda:  

 HA – Habilitação Académia; CO – Classificação Final Obtida; FP – Formação Profissional; EP – Experiência Profissional; 

 

Considerando que apenas existe um candidato ao presente procedimento e que a decisão é inteiramente favorável ao interessado, não 

se procederá à audiência dos interessados, nos termos do disposto na al. f) do n.º 1 do artigo 124.º da do Código do Procedimento 

Administrativo. 

 

Para cumprimento do n.º 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 114/2019 de 15 de abril, os serviços internos solicitaram junto do IEFP, I.P, a 

verificação da inscrição como desempregado(a) dos(as) candidatos(as) selecionados(as) para a realização dos estágios, bem como da 

informação sobre a frequência de estágios, financiados por aquela entidade, a qual informou através do registo n.º 19553 de 17/12/2021, 

que o candidato aprovado se encontra desempregado e não frequentou qualquer estágio financiado. 

 

O júri deliberou, por unanimidade, proceder à lista de classificação e ordenação final, assim como submeter a despacho do senhor 

Presidente da Câmara, para homologação, a lista de classificação e ordenação final, acompanhada das atas 1 e 2. 

 

 

 



 

2 

Lista de Classificação e Ordenação Final  

Ordenação Nome Classificação Final 

1.º Tiago Jorge Mendes Dias 14,000 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, o senhor presidente do Júri deu por encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a presente 

ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os membros do Júri. 
 

 

O Júri, 

 

 

_________________________________ 

(Bruno Ferreira Catarino Belo do Amaral) 

 

 

__________________________________ 

(Márcio António Sintrão Santos) 

 

 

_________________________________ 

(Mafalda Sofia Caseiro Coelho) 

 

Homologo e Publique-se, 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

(O Presidente da Câmara) 
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