Procedimento Concursal Comum
1 Técnico Superior
Apoio a Oficinas e Laboratórios Audiovisuais
ESE/IPS
CALENDARIZAÇÃO
Anexo III - Ata nº 2

Ação

Datas (1)

Realização da Prova de Conhecimentos
(A convocatória para a prova será efetuada por email a a data da realização da emsma disponibilizada no portal do IPS)

3ª Reunião de Júri - Classificação da Prova de Conhecimentos e convocatória para a Entrevista Profissional de Seleção (2)

Realização da Entrevista Profissional de Seleção (EPS)
(A convocatória para a EPS será efetuada com pelo menos 5 dias úteis antecedência)

30/11/2020

07/12/2020

18/12/2020

4ª Reunião de Júri - Classificação da Entrevista Profissional de Seleção, elaboração da Lista Unitária de Ordenação Final e
notificação dos candidatos

18/12/2020

Realização da audiência dos interessados sobre os resultados dos métodos de seleção e da ordenação final dos candidatos
(10 dias úteis após a notificação) (3)

termina a 08-01-2021

5ª Reunião de Júri - Ata Final - Apreciação das eventuais alegações dos candidatos após notificação dos resultados dos
métodos de seleção e da lista unitária de ordenação final, e envio do processo para Homologação.

11/01/2021

Notas:
(1) As datas apresentadas são meramente indicativas, pelo que estão sujeitas a alterações.
(2) Considerando que os métodos de seleção são eliminatórios, apenas serão convocados para o método seguinte os candidatos aprovados.
(3) De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 28.º, em conjugação com o artigo 23º, ambos da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, que regulamenta a tramitação
do procedimento concursal, a audiência prévia dos candidatos que tenham sido excluídos durante a aplicação dos métodos de seleção apenas será efetuada no final do
procedimento.
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