Câmara Municipal de Viana do Castelo

Ata n. 0 4
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, na
Câmara Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pela Chefe de
Divisão de Vias e Infraestruturas, Eng.ª Maria da Cruz Ramos, pelo Técnico
Superior de Recursos Humanos, Dr. Pedro Henrique Pereira Rodrigues da
Cruz e pelo Técnico Superior Engenheiro, Eng.º António Rodrigues Carvalho,
tendo por fim dar conhecimento dos resultados do segundo método de seleção,
Avaliação Psicológica (A.P.) e proceder à marcação do terceiro método de
seleção, Entrevista Profissional de Seleção (E.P.S.) do procedimento concursal
na

modalidade

de

relação

jurídica

de

emprego

público

por tempo

indeterminado, tendo em vista o preenchimento de bolsa de recrutamento para
Assistente

Operacional-

Cantoneiro

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.0 126 de 3 de julho, na BEP Bolsa de Emprego
Público OE201807/0080 e no Jornal "Jornal de Notícias" de 4 de julho, todos de
2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMEIRO: Ordenar a primeira lista intercalar dos candidatos, alfabeticamente,

referente aos resultados obtidos pela aplicação do segundo método de
seleção, Avaliação Psicológica (A.P.) de caráter eliminatório.------------------------SEGUNDO: Nos termos do art.º 33. 0 da Portaria n.º 83-N2009 de 22 de

janeiro, alterada e republicada pela Portaria n. 0 145-A/2011 , de 06 de abril,
publicitar, após realização do segundo método de seleção, Avaliação
Psicológica (A. P.) a seguinte Iista de candidatos:----------------------------------------2. 0 Método de Seleção
Nome
AP. (30%)

~

i

José Cândido Alves l'v1artins

16,00

Luís Jorge Felgueiras Moreira

16,00

l'v1arcelo Reis Gonçalves

12,00

Pedro l'v1anuel Passos Salgueiro

12,00
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TERCEIRO: Excluir os seguintes candidatos por falta de comparência no

método de seleção -Avaliação Psicológica: José Manuel Sá Martins.-----------QUARTO: O júri, deliberou proceder à marcação do terceiro método de

seleção, Entrevista Profissional de Seleção, de carater eliminatório, conforme o
especificado no aviso de abertura do procedimento concursal, para o dia 21 de
maio de 2019 pelas 10:00 horas, nas instalações do Município de Viana do

Castelo, sita no Passeio das Mordomas da Romaria, na mesma cidade.---------QUINTO: O Júri deliberou, ainda, por unanimidade, conceder nos termos do

art. 0 122. 0 do Código de Procedimento Administrativo (CPA), o prazo de 10 dias
úteis de audiência aos interessados, para pronúncia dos candidatos, se assim
o entenderem e por escrito, sobre as deliberações da presente ata:---------------SEXTO: Foi deliberado proceder à publicação desta Ata na página oficial da

Câmara

Municipal

de

Viana

do

Castelo,

em

www.cm-viana-

castelo .pt/pt/ recruta mento-pes soa 1------------------------------------------------------------

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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(António Rodrigues Carvalho)
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