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CÃMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

Homologo,
O Presidente da Câmara,

ATA N.0 3

Aos dois dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte, nesta cidade de Viana
do Castelo e edifício dos Paços do Concelho, reuniu pelas dez horas, o Júri
para o recrutamento de 1 Estagiário Profissional de Audiovisual e Multimédia Curso Tecnológico de Nível Secundário, no âmbito do programa de Estágios
Profissionais para a Administração Pública Local (PEPAL), publicitado no Jornal
de Notícias n.º 130, de 9 de outubro de 2019, no Jornal "Aurora do Lima", de 10
de outubro de 2019 e nos seguintes sites: www.cm-viana-castelo.pt e
http://www. porta lautarquico.dqal .gov. pt/. ----------------------------------------------------

0 Júri é constituído por Carla Sofia Vieira de Sá Martins, Dirigente Intermédio
de Ili Grau - Chefe de Gabinete de Comunicação e Imagem, Catarina Fátima
Rodrigues Morais, Assistente Operacional e Hirondina Conceição Passarinho
Machado, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos.---------------Teve a reunião em vista, decorrida a audiência dos interessados, confirmar as
classificações atribuídas aos candidatos por aplicação da fórmula ponderada de
classificação final, na sequência da realização dos métodos de seleção que
completaram nos termos do aviso de abertura conjugado com a respetiva ata de
critérios de seriação. -----------------------------------------------------------------------------Assim, na ausência de pronúncia dos candidatos ordenados, em sede de
audiência dos interessados, publicita-se por esta via a confirmação da
classificação final e ordenação final dos candidatos. -------------------------------------
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PRIMEIRO: Nos termos do art.º 25.0 da Portaria n.º 125-N2009 de 30 de abril,

publicita-se, após realização do terceiro e último método de seleção, Entrevista
Individual (E.I.) a seguinte lista de candidatos:---------------------------------------------

2.0 Método de Seleção - Entrevista Individual
Entrevista Individual
Nome
André Sampaio Brandão
Raquel Ale xandra Cordeiro Senré

E.I.
16,00
19,00

SEGUNDO: Face ao que antecede e conforme o disposto no art.0 26.0 da

portaria n.º125-N2019, de 30 de abril. por aplicação do último método de
seleção - Entrevista Individual (E.I.) aos candidatos aprovados no método
anterior, fica nestes termos confirmada a classificação final dos candidatos, e
respetiva ordenação, obedecendo a classificação final à aplicação da fórmula
ponderada definida no aviso de abertura do procedimento concursal e que se
traduz por CF = (O,40xA.C.) + (O,60xE .1. ):---------------------------------------------------LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL
Avallacão por apllcacão dos métodos de selecão
Nome
A.C.
E.I.
Total
Raquel Alexandra Cordeiro Senrc 15,50
19,00
17,60
André Sampaio Brandão
12,00
16,00
14,40

TERCEIRO: Promovida a audiência aos interessados nos termos do art. 0 122.0

do Código do Procedimento Administrativo, não se verificou a pronúncia dos
candidatos que completaram o procedimento, pelo que o Júri deliberou, por
unanimidade, confirmar a consequente ordenação e submeter a homologação
do processo ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. -----------------------------------QUARTO: Foi deliberado proceder à publicação desta Ata na página oficial da

Câmara

Municipal

de

Viana

do

Castelo,

em

www.cm-viana-

castelo.pt/pt/recrutamento-pessoal e ao envio da ata para o correio eletrónico
dos cand idatos de acordo com o aviso de abertura.--------------------------------------
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CÃMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

QUINTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual para
constar se lavrou a presente ata , que vai ser assinada por todos os membros da
comissão de recrutamento.----------------------------------------------------------------------
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(Carla Sofia Vieira de Sá Martins)
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(Hirondinà Co.RC ição Passarinho Machado)
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