
1 
 

 

ATA N.º 4 

Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três reuniu o júri do procedimento 

concursal para ocupação de um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria de Assistente Técnico do mapa de 

pessoal do Instituto Superior Técnico, para a área de Gestão e manutenção de instalações e 

equipamentos – Eletricidade, aberto pelo Aviso n.º 2705/2022, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, N.º 28, de 9 de fevereiro de 2022. 

O júri foi constituído por Hugo Filipe Rocha Pinheiro Silva, Coordenador da Área de Instalações 

e Equipamentos e Presidente do Júri, por Afonso Epifânio da Franca, Coordenador do Núcleo de 

Manutenção e primeiro vogal, e por Elina Isabel António Matonse, Técnica superior e segunda 

vogal. 

A reunião teve como objetivo o apuramento da classificação da avaliação psicológica, a qual foi 

realizada pela entidade especializada privada Thomas International – Decisão Notável, 

Unipessoal Lda., tendo em conta o disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 14.º da Portaria n.º 125-

A/2019, de 30 de abril, bem como no ponto 10.2 da descrição do procedimento constante da 

oferta publicitada na Bolsa de Emprego Público, tendo o referido método de seleção sido aplicado 

no dia 17 de janeiro, nas instalações do campus da Alameda do Instituto Superior Técnico. 

Os candidatos convocados realizaram as provas incluídas no método, tendo sido, na sequência 

das avaliações efetuadas, aprovados.  

Com base no relatório de avaliação psicológica, disponibilizamos as respetivas classificações, de 

acordo com a escala de valoração prevista para este método de seleção, no artigo 9.º, n.º 3, 

alínea b), da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual: 

Nome do Candidato 
Nível 

classificativo 
Classificação 

Emanuel Martins Luís Bom 16 

Nuno Claro da Conceição Arcanjo Bom 16 
 

O júri elaborou a lista anexa onde constam os candidatos aprovados e respetivas classificações 

na avaliação psicológica, a qual, para os devidos efeitos, faz parte integrante da presente ata. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 
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LISTA DE RESULTADOS OBTIDOS NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 

Nome do Candidato Classificação 

Emanuel Martins Luís 16 

Nuno Claro da Conceição Arcanjo 16 

 

Os candidatos aprovados serão convocados para a realização da Entrevista Profissional de 
Seleção. 
 
 
 
 

 
O Júri, 

 

 
Hugo Filipe Rocha Pinheiro Silva  

Presidente 
 

 

Afonso Epifânio da Franca 
Vogal 

 

 

Elina Isabel António Matonse 
Vogal 
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