
ATA DE AVALIAÇÃO D APROVA PRÁTICA DE CONHECIMENTOS 

 

ATA DA 3.ª REUNIÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

RECRUTAMENTO DE 02 ASSISTENTES OPERACIONAIS, REFERÊNCIA A, EM 

REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO 

INDETERMINADO, PARA EXERCER FUNÇÕES NA FUNDAÇÃO CULTURSINTRA; 

F.P., CONSTITUIDO POR DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETIVO DE 30 DE 

SETEMBRO DE 2022. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Ao dia dezanove do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, reuniu pelas 

dez horas, na Quinta da Regaleira, sede Fundação Cultursintra, F.P., o júri designado 

por deliberação do Conselho Diretivo constituído pelos seguintes elementos: ------------- 

--------- Rui Alexandre Jesus Maximiano, Diretor Administrativo e Financeiro que 

presidiu, Ana Filipa Brancana Soto, Técnica Superior, vogal efetivo e Ana Sofia do 

Carmo Dionísio, Jurista da Fundação, vogal efetivo. ---------------------------------------------- 

--------- Verificado que decorreu o período de audiência de interessados sem que 

qualquer candidato tenha apresentado a sua prenuncia, o júri procedeu à prova prática 

de conhecimento, para a qual os candidatos foram devidamente convocados. ----------- 

------- Não compareceram para a realização da prova de conhecimentos, os seguintes 

candidatos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- João Miguel Marim da Silva -------------------------------------------------------------------------- 

--- Carla Sofia de Almeida Soares, tendo informado previamente da sua ausência.  ----- 

--- Geórgia Kerle dos Santos Lima ---------------------------------------------------------------------- 

--- Ana Filipa Julião Baptista, tendo informado previamente da sua ausência. ------------- 

--- André Machado Salvado ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Nos termos do disposto no ponto n.º 17.1, do aviso de abertura do presente 

procedimento, tem-se que a falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos 

métodos de seleção equivale à desistência do procedimento concursal, pelo que os 

candidatos que não compareceram vão ser notificados nesse sentido. ---------------------- 

------- Compareceram para a realização da prova de conhecimentos, os seguintes 

candidatos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Sebastião Faustino ------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Nelson Alexandre de Melo Alves Moreira -------------------------------------------------------- 

--- Dina Paula Gaspar Pereira --------------------------------------------------------------------------- 

--- Nuno Álvaro Pantoja e Galvão Azevedo --------------------------------------------------------- 

--- Renato Teixeira Gonçalves de Brito ---------------------------------------------------------------- 

--- Maria João Lourencinho Isabel ---------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

--------- Após a realização das provas práticas de manuseamento de máquina, poda, 

monda manual e resposta oral a questões que foram colocadas, relativas a 

conhecimentos académicos, foi efetuada a correspondente avaliação, cujos valores 

relativos estão descritos em mapa anexo, obtendo os candidatos as seguintes 

avaliações para a prova de conhecimento, que terá um peso de 100% na nota final, 

embora dependente de aprovação por avaliação psicológica: ---------------------------------- 

--- Dina Paula Gaspar Pereira, com a nota de 13,142 --------------------------------------------- 

--- Maria João Lourencinho Isabel, com a nota de 17,714 --------------------------------------- 

--- Nelson Alexandre de Melo Alves Moreira, com a nota de 11,714 -------------------------- 

--- Nuno Álvaro Pantoja e Galvão Azevedo, com a nota de 12,714 ---------------------------- 

--- Renato Teixeira Gonçalves de Brito, com a nota de 16,714 --------------------------------- 

--- Sebastião Faustino, com a nota de 17,428 ------------------------------------------------------ 

----- Pelo que considerando o antes exposto, delibera o júri por unanimidade dar as 

avaliações e considerar as desistências antes descritas. ---------------------------------------- 

------ Irão ser notificados os candidatos das decisões ora tomadas, a realizar nos termos 

do Código do Procedimento Administrativo, bem como, os candidatos que obtiveram 

avaliação superior a 9,5 valores, serão convocados para a realização do segundo 

método de seleção, avaliação psicológica. ----------------------------------------------------------- 

----------- O júri procede à elaboração da lista intercalar de resultados, constante do 

anexo I da presente ata, que será devidamente publicitada conforme previsto no n.º 1 

do art.º 22º da Portaria n.º 233/2022 de 9 de setembro. ----------------------------------------- 

----------- 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, 
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ANEXO I 

 

Lista de resultados do método prova prática de conhecimentos 

 

 

 

Nome do Candidato Nota de Avaliação 

Dina Paula Gaspar Pereira 13,142 

Maria João Lourencinho Isabel 17,714 

Nelson Alexandre de Melo Alves Moreira 11,714 

Nuno Álvaro Pantoja e Galvão Azevedo 12,714 

Renato Teixeira Gonçalves de Brito 16,714 

Sebastião Faustino 17,428 

 

 


