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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DA PÓVOA DE VARZIM, BEIRIZ E ARGIVAI

Aviso n.º 13462/2021

Sumário: Lista unitária de ordenação final referente ao procedimento concursal comum para um 
lugar da carreira/categoria de técnico superior na área de psicologia.

José Ricardo dos Santos Baptista da Silva, Presidente da União das Freguesias da Póvoa de 
Varzim, Beiriz e Argivai dá conhecimento dos Resultados do último método de seleção e projeto 
de lista unitária de ordenação final, conforme se publica:

Resultados do último método de seleção e projeto de lista unitária de ordenação final

No âmbito do procedimento concursal comum para o recrutamento de um posto de trabalho, da 
carreira e categoria de Técnico Superior na área de Psicologia, na modalidade de relação jurídica 
de emprego público a constituir por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, aberto sob o Aviso (extrato) n.º 18913/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 226, de 19 de novembro, e para os efeitos consignados no n.º 1 do artigo 25.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, informa -se que se encontram afixados, por Edital, em local visível 
e público, na Delegação Sul da União das Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai, sita na 
Rua Coronel Oudinott, 20, 4490 -568 Póvoa de Varzim e disponível na página eletrónica desta União 
de Freguesias (www.povoabeirizargivai.pt), os resultados do último método de seleção, Entrevista 
Profissional de Seleção (EPS).

Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 28.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 
de abril, ficam também notificados todos os candidatos ao procedimento concursal do projeto de lista 
unitária de ordenação final, tendo os interessados o direito a pronunciar -se por escrito, utilizando 
formulário próprio (Exercício de Direito de Participação de Interessados), disponível na página ele-
trónica da União de Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai (www.povoabeirizargivai.pt), 
remetido por correio em carta registada com aviso de receção ou entregue pessoalmente, durante o 
horário normal de funcionamento (das 9h00 às 12h30 m e das 14h00 às 16h00), na Delegação Sul 
da União das Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai, Rua Coronel Oudinott, 20, 4490 -568 
Póvoa de Varzim, no prazo de 10 dias úteis, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 23.º da referida 
portaria, conjugado com os artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo.

A lista encontra -se afixada em local visível e público, na Delegação Sul da União das Fregue-
sias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai, Rua Coronel Oudinott, 20, 4490 -568 Póvoa de Varzim e 
disponível na página eletrónica da União de Freguesias (www.povoabeirizargivai.pt).

28 de junho de 2021. — O Presidente da União das Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e 
Argivai, José Ricardo dos Santos Baptista da Silva.
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Anexo I

Aviso Extrato n.o í891312020, publicado no Diário da República,2a série,

n.o 226, de 19 de novembro

Procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de

emprego público por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de

um posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior

(Psicologia), previsto e não ocupado, conforme caracterização no mapa de

pessoal da União de Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai

ENTREVTSTA PROFISSIONAL DE SELEçÃO - RESULTADOS

a) Faltou

De acordo com o n.o 10, do artigo 9.o da Portaria n.o 125-N2019, de 30 de abril, é excluído do
procedimento o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos
métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método ou fase seguintes.
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Candidatos Classificação

Cátia Leandra Pinho da Cruz 15,00

Cristiana Alexandra Moreira Fernandes 14,00

lsabel Filipa Ferreira Carneiro 18,00

lsabel Patrícia Magalhães Oliveira a)

Mafalda Luísa Pinto Fernandes 13,00

Mónica Santos Silva 14,00

Silvia lsabel GonÇalves da Costa 13,00

Silvia Maria da Silva Figueiredo de Campos a)

Solanqe Manuel MendonÇa Cantinha de Ramos Costa 15,00

Sónia Antunes dos Santos 18,00
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Anexo ll

Aviso Extrato n.o 1891312020, publicado no Diário da República,2a série,

n.o 226, de í9 de novembro

Procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de

emprego público por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de

um posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior

(Psicologia), previsto e não ocupado, conforme caracterização no mapa de

pessoal da União de Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai

Lista Unitária de Ordenação Final

Cátia Leandra Pinho da Cruz - 17,05 valores

Sónia Antunes dos Santos - 16,60 valores

Silvia lsabel Gonçalves da Costa - 13,76 valores

Solange Manuel Mendonça Cantinha de Ramos Costa - 13,35 valores

lsabel Filipa Ferreira Carneiro - 13,01 valores

Mónica Santos Silva - 12,71valores

Mafalda Luísa Pinto Fernandes - 12,41valores

Cristiana Alexandra Moreira Fernandes - 12,15 valores
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