Câmara Municipal de Viana do Castelo

ATA N. 0 3

A 09 de abril de 2019, na Câmara Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri
constituído por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, presidido pela
Vereadora da área de Educação e Qualificação, Cultura, Património e Turismo,
Professora Maria José Afonso Guerreiro da Silva; pelo Diretor de Departamento de
Cultura, Educação e Desporto, Dr. Manuel Isaías de Carvalho Alves e pela Chefe de
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, Ora. Hirondina da Conceição
Passarinho Machado, na qualidade de membros efetivos, tendo por fim proceder à
admissão ou exclusão dos candidatos ao procedimento concursal para recrutamento e
seleção para provimento de 01 cargo de direção intermédia de 2° grau - Chefe de

Divisão de Educação, em regime de comissão de serviço, de harmonia com o
regulamento de organização dos serviços municipais publicado no Diário da República
2ª Série, nº 87 de 07 de maio de 2018, alterada e republicada no Diário da República ,
2ª Série, nº 230, de 29 de novembro de 2018; nos termos e em conformidade com o
aviso de abertura publicado no Diário da República, 2ª série, n. 0 13, de 18 de janeiro de
2019, na BEP - Bolsa de Emprego Público, oferta sob o n. 0 OE 201901 /0410 e no Jornal
Correio da Manhã de 19 de janeiro de 2019. --------------------------------------------------------

A ata prévia de critérios (ou nº 1), onde constam os parâmetros de avaliação dos
candidatos foi publicitada conjuntamente com o aviso de abertura na plataforma
eletrónica do município, www.cm-viana-castelo. pt/pt/recrutamento-pessoal. -------------Teve a reunião em vista confirmar a admissão ou exclusão dos candidatos, dar inicio à
aplicação do primeiro método de seleção - avaliação curricular (AC) aplicável aos
candidatos admitidos ao procedimento, nos termos da ata prévia de critérios de seriação
publicitada em simultâneo com o aviso de abertura do procedimento e proceder à
marcação da entrevista pública de seleção (EP). -------------------------------------------------De seguida o Júri do Concurso deliberou por unanimidade: -----------------------------------1

PRIMEIRO: Confirmar a admissão dos seguintes candidatos ao referido procedimentd

concursal: Abel Lima Baptista, Ana Cristina de Lemos Ferreira, Maria Fernanda Enes
Trigo Arieira e Nícia Paula Marujo Rodrigues. -------------------------------------------------------
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SEGUNDO: Confirmar a exclusão da seguinte candidata, pelo motivo indicado na ata
nº 2, oportunamente notificada (por não ser titular de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado de acordo com a alínea a) do número 5. do aviso de abertura,
aviso nº 1226/2019), Sara Margarida Nogueira Abade da Silva. ------------------------------TERCEIRO: Notificado o candidato Abel de Lima Baptista a vir ao processo juntar
elementos comprovativos da avaliação de desempenho atribuída nos últimos 3 períodos
avaliados e homologados, em conformidade com o exigido na alínea d) do nº 4 do aviso
de abertura do procedimento (aviso nº 1226/2019), veio o candidato informar ao
processo, em tempo, que não dispõe dos elementos solicitados, por não ter sido objeto
de avaliação do desempenho nos períodos de referência, por força do exercício de
funções públicas em órgão de soberania, tendo sido deliberado pelo Júri, por
unanimidade e por conseguinte, considerar os critérios aprovados para aplicação do
método substitutivo de ponderação curricular, em conformidade com a deliberação do
CCA - Conselho Coordenador de Avaliação, tomada em reunião de 26 de maio de 201 O
e que traduzem o despacho normativo nº 4-A/201 O de 8 de fevereiro. ----------------------QUARTO: O Júri deliberou, por unanimidade, dar inicio à aplicação dos métodos de
seleção e em conformidade traduzir em ata e publicitar os resultados obtidos por
aplicação do 1° método de seleção - avaliação curricular (AC) , método com
ponderação de 40% na classificação final, de harmonia com os critérios definidos na ata
prévia de critérios publicitada em anexo ao aviso de abertura, conforme lista ordenada
alfabeticamente e que se segue: ------------------------------------------------------------------------

AVALIAÇÃO CURRICULAR (AC)

CANDIDATOS
Abel Lima Baptista

Classificação AC
11,000

Ana Cristina de Lemos Ferreira
Maria Fernanda Enes Trigo Arieira
Nícia Paula Marujo Rodrigues
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QUINTO: Concomitantemente à publicitação da Avaliação curricular (AC) o Júri

deliberou, por unanimidade, proceder à marcação da entrevista pública (EP), a
realizar-se no próximo dia 07 de maio de 2019, pelas 09h30m, no edifício da Câmara
Municipal de Viana do Castelo, devendo os candidatos dirigir-se ao SAM - serviço de
atendimento ao munícipe, sito no passeio das Mordomas da Romaria, em Viana do
Ca ste Io . -------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO: Nos termos do nº 13 do artigo 21 ° da lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada

à administração local pela lei nº 49/2012, de 29 de agosto, o procedimento é urgente e

de interesse público, não havendo lugar a audiência dos interessados. --------------------SETIMO: Foi deliberado notificar os candidatos das deliberações constantes da

presente ata e proceder à publicitação desta ata na página oficial da Câmara Municipal
de Viana do Castelo, em www.cm-viana-castelo.pt/pt/recrutamento-pessoal. -------------E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, da qual para constar, se lavrou
a presente ata, que vai ser assinado por todos os membros efetivos do Júri. --------------
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