
 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BOUGADO 

(SÃO MARTINHO E SANTIAGO) 

Procedimento concursal comum com vista ao recrutamento de trabalhador, com ou sem vínculo de 

emprego público, para o preenchimento de 1 posto de trabalho, na carreira e categoria de Assistente 

Técnico, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 

aberto por aviso n.º 11886/2020, publicado na 2.ª série do Diário da República de 13 de agosto de 

2020 

RESULTADOS DO 2.º MÉTODO DE SELEÇÃO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

Nome Resultado 

Anabela Cristina Oliveira Gonçalves Coelho Bom 

Jéssica Sofia da Silva Santos Suficiente 

Nuno André da Costa Moreira Faltou 

 

Como resultado da avaliação psicológica, foi atribuído um nível qualitativo, nos termos da alínea b) do n.º 3 do 

artigo 9.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, ou seja, Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, 

aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. 

 

A notificação dos candidatos é efetuada de acordo com o disposto no artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 
de abril. A notificação dos candidatos excluídos é efetuada nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do 
Procedimento Administrativo, querendo, no âmbito do exercício do direito de participação dos interessados, no 
prazo de 10 dias úteis, a contar da data de registo da notificação dizer, por escrito, o que se lhes oferecer sobre a 
intenção de exclusão. 

De acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 23.º da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, os candidatos devem 
utilizar o modelo de formulário aprovado por despacho do Ministro de Estado e das Finanças (Despacho n.º 
11321/2009, de 29 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio - Exercício do Direito 
de Participação de Interessados), disponível na página eletrónica em www.jfbougado.pt, entregando-o 
pessoalmente na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), ou remeter por correio, com aviso 
de receção dirigido à União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), sita na Avenida de Paradela, 
294, 4785-248 Trofa. 

 
 
Bougado, 18 de fevereiro de 2021 

 
 

A Presidente do Júri 

 

Olívia da Conceição Fontes Moreira 

http://www.jfbougado.pt/

