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Ata n.º 5
Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, na Câmara
Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pela Chefe de Divisão
de Educação, Dr.ª Nícia Paula Marujo Rodrigues, pela Chefe de Divisão
Administrativa e de Recursos Humanos, Dr.ª Hirondina da Conceição
Passarinho Machado na qualidade de membro efetivo, e Dr. Pedro Henrique
Pereira Rodrigues da Cruz, que substituiu a Dr.ª Marta Felgueiras Pontes, por
impossibilidade da mesma, assim o júri do procedimento concursal na
modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
do procedimento concursal, tendo em vista o preenchimento de bolsa de
recrutamento para Assistente Operacional- Auxiliar de Ação Educativa da
carreira geral de Assistente Operacional, previsto no mapa de pessoal próprio
da Câmara Municipal de Viana do Castelo, nos termos em conformidade com o
aviso publicado no Diário da República li Série, n.0 114 de 15 de junho, na BEP
Bolsa de Emprego Público OE201806/0454 e no Jornal "Jornal de Notícias" de
16 de junho, todos de 2018, face às exposições dos candidatos: António Luís
Vasconcelos Vinagre, Fabiana Gonçalves Bandeira, Gilberto Gonçalo
Gomes Ribeiro e Lara Catarina Rodrigues Torres Marinho Fernandes,
relativamente ao 2. 0 método de seleção, avaliação psicológica, deliberou
solicitar parecer da Entidade, "Psicoviana, Consultores gabinete de Psicologia
e Gestão de Recursos Humanos, LDA", responsável pelos relatórios de

avaliação psicológica em causa. -------------------------------------------------------------E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, da qual para constar,
se lavrou a presente ata que vai ser assinada por todos os membros do Júri.----
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