
 
 

ATA N.º 5  
 

Aos 19 dias do mês de novembro de 2021, reuniu, por via eletrónica, através da plataforma digital Microsoft Teams, 

o Júri do procedimento concursal para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na carreira e categoria de 

assistente operacional, para o Gabinete de Logística e Operações (GLO) do INEM, cujo Aviso nº 3191/2021, foi 

publicado, no Diário da República, 2.ª série, de 22 de fevereiro, estando presentes todos os membros que o compõem, 

conforme deliberação do Conselho Diretivo, de 10 de fevereiro de 2021, para discussão dos assuntos constantes da 

ordem de trabalhos abaixo enunciada: 

 

1. Conhecimento dos resultados do segundo método de seleção aplicado: Avaliação Psicológica; 

2. Designação de data para realização do terceiro método de seleção: Entrevista profissional de seleção; 

 

1. Conhecimento dos resultados do segundo método de seleção aplicado: Avaliação Psicológica 

A aplicação do método de seleção Avaliação Psicológica, efetuada pela empresa Fórmula Humana, decorreu nas 

instalações dos Serviços Centrais do INEM, sitas Rua Infante D. Pedro 8,  1749-075 Lisboa, na data designada para o 

efeito, dia 17 de novembro de 2021, com início às 14h30, de acordo com a respetiva notificação. 

Conforme informação remetida por aquela entidade, a candidata regularmente notificada compareceu tendo obtido 

a seguinte valoração naquele método de seleção: 

 

 

2. Designação de data para realização do terceiro método de seleção: Entrevista profissional de seleção 

Em desenvolvimento do procedimento concursal, e, de acordo com o estabelecido no art. 12º da Portaria nº 

270/2020, de 19 de novembro, o júri deliberou convocar os candidatos que obtiveram classificação superior a 9,5 no 

método de seleção Avaliação Psicológica para a Entrevista Profissional de Seleção, por correio eletrónico, nos termos 

do disposto no nº 2 do artigo 8.º da citada Portaria, com notificação do dia e hora de realização da mesma.  

Mais deliberou que, de acordo com o estabelecido no art. 11º da Portaria nº 270/2020, de 19 de novembro, a entre-

vista profissional de seleção será realizada por via digital com recurso à plataforma Microsoft Teams. 

Neste sentido, a entrevista será realizada no dia 02 de dezembro de 2021, pelas 15 horas. 

Posteriormente será remetida pelo júri a convocatória sob a forma de “convite” para o email que consta no formulário 

de candidatura. 

 

 

Dia Hora Compareceu Classificação

1 Sandra Cristina Guerreiro Lampreia 17/nov/21 14h30  16

Nº

Realização da Avaliação Psicológica

Nome Completo

edi.gomes
Carimbo



 
 

Não havendo mais nenhum assunto a tratar, foi dada por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, 

após lida pelos membros presentes, a ratificam e assinam. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 


