
 

Anexo - Ata n.º 7 - Sentença emitida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, no âmbito do Processo nº 53/21.8BECBR. 

Procedimento concursal comum de técnicos superiores para o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC). 
 

(Código BEP OE202007/0692) 
 

CLASSIFICAÇÃO DA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS 

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se pública o resultado 

de classificação do método de seleção intercalar, Prova Escrita de Conhecimentos, do candidato João Nuno Durães Pinto 

admitido ao presente procedimento concursal, na sequência do cumprimento à sentença emitida pelo Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Coimbra, no âmbito do Processo nº 53/21.8BECBR. 

Prova de conhecimentos (PC) 
PC 

Classificação  
1ª Fase 2ª Fase 

João Nuno Durães Pinto 14,4 17,5 15,64 

 
REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO (EPS) 

Tendo em conta a necessidade imperiosa de adaptação às circunstâncias decorrentes da pandemia COVID-19 e às medidas do 

Estado de Emergência, a Entrevista relativa ao presente procedimento concursal comum, será realizada no dia 2 de março de 

2021, por via digital com recurso à plataforma Microsoft Teams, mediante convocatória remetida pelo júri sob a forma de 

“convite” para o email indicado no formulário de candidatura:  

 

Nome e-mail de contacto EPS - 2 de março 

João Nuno Durães Pinto O indicado no formulário de candidatura 10h30m 

 

O local da realização da entrevista é escolhido pelo candidato, podendo ser no seu domicílio ou qualquer outro, cabendo-lhe 

garantir as condições de realização da mesma, designadamente, câmara (webcam) operacional, microfone e sistema de som. 

Mais se informa que o candidato deverá no prazo de 3 dias úteis, remeter email para o endereço eletrónico: 

recrutamento.2020@inem.pt com o seguinte teor: 

“Assunto: Entrevista profissional de seleção CAPIC - OE202007/0692– (Nome do candidato) 

Confirmo a intenção de aceitação do convite, para a realização da entrevista no dia 2 de março, pelas 10h30 horas e 

confirmo que o email a utilizar é o constante do formulário de candidatura (__________@____)”. 

Lisboa, 22 fevereiro de 2021 

 


