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ANO LETIVO DE 2020/2021 

Procedimento concursal comum para preenchimento de 2 postos de trabalho para as funções 
correspondentes à categoria de assistente operacional, na modalidade de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, a constituir por contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado 

 
Aviso (extrato) n.º 16342/2020, Diário da República, 2.ª série, N.º 202, de 16 outubro 

LISTA DE RESULTADOS OBTIDOS NO MÉTODO DE SELEÇÃO 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - 16/12/2021 

(lista ordenada alfabeticamente) 

 

1. Nos termos do artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, publicita-se lista ordenada 

alfabeticamente com os resultados obtidos no 2.º método de seleção obrigatório – avaliação 

psicológica, realizado no dia 16/12/2020, no âmbito do procedimento concursal comum para 

preenchimento de 2 postos de trabalho para as funções correspondentes à categoria de assistente 

operacional, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, a 

constituir por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto através 

do Aviso (extrato) n.º 16342/2020, publicitado no Diário da República, 2.ª série, N.º 202, de 16 de 

outubro. 

N.º SIGRHE Nome do candidato 
 

Classificação  
Nível 

classificativo 
Dia/hora 

Entrev.Prof.Seleção 

5031847344 Adriana Maria Pereira de Melo 
16 Bom 06/01/2021, 09h50 

4471198238 Ana Rita Lopes Castanheira  
16 Bom 06/01/2021, 09h30 

8117480557 
Andreia Sofia Sampaio 
Guerreiro Gonçalves 

12 Suficiente 06/01/2021, 10h10 

5452204350 Francisco José Varajão Lopes 
16 Bom 06/01/2021, 10h30 

1383231516 Luís Manuel Vieira Gonçalves 
16 Bom 06/01/2021, 10h50 

7097138866 
Maria Bernardete  Antunes de 
Lima 

16 Bom 06/01/2021, 11h30 

3493898436 Rosa Amélia Costa dos Santos 
16 Bom 06/01/2021, 11h50 

1538056623 Sónia dos Santos Correia 
8 Reduzido a) 

4066972284 Sónia Maria Lamas Fernandes 
16 Bom 06/01/2021, 12h10 

 

a) Candidata excluída do procedimento concursal, uma vez que obteve uma valoração inferior a 9,5 
valores neste método – avaliação psicológica, não lhe podendo ser aplicado o método seguinte (artigo 
9.º, ponto 4, Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril) 

 

2. Os candidatos ora aprovados encontram-se convocados para o método de seleção seguinte - 

entrevista profissional de seleção, a realizar, nas instalações da EPADRPL, no dia e hora constantes 

da tabela acima inscrita e comunicados via e-mail a cada candidato. 
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3. Nos termos do artigo 8.º, ponto 2, alínea a), ii), da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, o 

resultado da avaliação psicológica tem uma validade de 24 meses contados da data de 

homologação da lista de ordenação final, podendo, durante esse período, o resultado ser 

aproveitado para outros procedimentos de recrutamento para postos de trabalho idênticos 

realizados pela mesma entidade avaliadora, desde que tenha sido aplicada a totalidade do método 

ao candidato e o mesmo tenha obtido resultado positivo. 

Assim, os candidatos abaixo mencionados, embora aprovados na prova de conhecimentos, não 

realizaram avaliação psicológica do dia 16/12/2020, uma vez que, no presente procedimento 

concursal, serão usados os resultados obtidos no procedimento concursal anterior, cuja lista de 

ordenação final foi homologada em 23/11/2020. 

Nesta conformidade, publicita-se lista ordenada alfabeticamente com os resultados obtidos no 2.º 

método de seleção obrigatório realizado no dia 20/10/2020 e 21/10/2021, no âmbito do 

procedimento concursal anterior. 

 

N.º SIGRHE Nome do candidato 
 
Classificação  

Nível 
classificativo 

Dia/hora 
Entrev.Prof.Seleção 

6384811995 Maria Elisabete Morais 
12 Suficiente 06/01/2021, 12h30 

5745445823 Maria João da Silva Oliveira 
16 Bom 06/01/2021, 14h30 

7598955697 
Olga Maria Domingues 
Fernandes 

12 Suficiente 06/01/2021, 14h50 

3843972222 
Sónia Manuela Gomes 
Monteiro 

16 Bom 06/01/2021, 15h10 

 

4. Os candidatos aprovados encontram-se convocados para o método de seleção seguinte - 

entrevista profissional de seleção, a realizar, nas instalações da EPADRPL, no dia e hora constantes 

da tabela acima inscrita e comunicados via e-mail a cada candidato. 

 

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima,  
23 de dezembro de 2020 

 
 

A Presidente do Júri 
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