PProcedimento Concursal Comum
1 Assistente TtÉcnico
Manutenção de lnstalações - ESCE/IPS
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CALENDARIZAÇÃO

Anexo lll - Ata ne 2

Realização da Prova de Conhecimentos
(A convocatória para a prova será efetuada por Aviso publicado na 2e série do Diário da República informando da afixação em local
visível e público das instalaçõês do lPS, e da disponibilização no portal do tps)

28-09-2020
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Realização da Avaliação Psicológica {AP}
{A AP será realizada por entidade especializada, e a convocatória para será efetuada com pelo menos 5 dias úteis antecedência)
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ftealízação da Entrevist* Profissianal d* §eleçãc {§P§}

§.3-X1-2Sã*

(A convocatória para a EPS será efetuâda cosr pelo rnenos 5 dias úteis antecedêncial
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Realização da audiência dos interessados sobre os resultados dos métodos de seleção e da ordenação final dos candidatos
(L0 dias úteis após a notificação) (3)

termi*a a 30-1e-ã$e$
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Notas:
{1) As dâtãs apresentadas são meramente indicativas, pelo que estiío sujeitas a alteraçôes.
(2) Considerando que os métodos de seleção são eliminatórios, apenas serão convocados parâ o método seguinte os candidatos aprovados,

{3} De acordo com o preceituado no n.s 1 do artigo 28.e, em coniugação com o artigo 23e, ambos da Portariâ ng 125-A/2019, de 30 de abril, que Íegulamenta a
tramitação do procedimênto concursal, a audiência prévia dos candidatos que tenham sido excluídos durante a aplicação dos métodos de seleção apenas será efetuada
no final do procedimento.

lnstituto Politécnico de Setúbal, 3 de agosto de 2020.
O Presidente do Júri

uel Lemos Chasqueira Nabais
Vogais
Rafaela Pereira Tomé

{Email de concordância em anexo}
Maria Paula Revés Brito
[EmÊil de con_cordância

efr anexq]
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