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Aos dezoito dias do mês de maìo do ano de dois mile vìnte e doi5' no Navio GÌl Éannes' Doca Comercial'

49OO'321Viana do Castelo, reuniLl o lúriconstituído pelo Presidente' Sr' Nicolau Alves' chefe de serviço

de manutenção, bìlheteira e segLlrança da FLlndação Gil Eannes' FP e pelos vogais efetivos' Dra

Hirondina Machado, chefe de divìsão administrâtlvâ e de recursos hurnanos da Cámara MunicipaÌ de

VianadocasteIo,eDr,loséManLleILìrã,gerentedaempresaGaIjmã,Lda',tendoporfimprocedeía
Oi"rËuça" Ju """ art entrevisÌas profissional de seleção dos candidatos ao Procêdimento concursal

na Ãúalidade de contrato de trâbalho sem termo - assistente operacional - receção, guie,

monta8em e desmontâ8em de exposições, manutençào geíel e sêgurança do nâvlo - -- -

---'- t.ã l|.iri registou aÌalta da candidaÌa Ana oliveira e ã comparêncÌa de EdLrardo Lomba' Renato

Pereira e Rui Miranda.

---2. Realizada ê entrevista a avalìação da mesma é a segurntei -"

Nome Attude
(10%)

Conhecimentos,
forrnação,
motivação

\2Aa/ò

Experlêncta
Gsa/a)

Capacidade
expressão, fluéncra
verbal e coíeção
do discurso (25%)

Pontuação
final(60%)

Eduardo Lomba B 12 I 12 9,8

Renato Pêíeira 12 I 16

Rui Miranda 16 12 11,'

---- 3. Aplicando â grelha prevista nê ata de critérios em que a classificação fìnal resültã dâ médiâ

aritmética ponderadl das classificações obtidas na avaliação curricular e entrevista profissional de

selecão CF = (0,40*AC) + (0,60*EPS) A classificação final obtida pelos candidâtos é a seguinte: -- .-

--- 4. Mais deliberou o Júri divulgar junto dos cãndìdatos a presente ordenação final --
-- --5. Nada mâis havendo a trâtar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presenle âta'

oue depois de lida e aprovadã, vai ser rubricada e assinãda por todos os mernbros do lúrì presentes -

Vlana do Castelo, 18 de maio de 2022
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Ed!ardo Lomba
Rênato Pereira
Rui Miranda

(1s vogaleÍetivo)

(2, vogaLefetivo)


