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CÃMARA MUNICIPAL

VIANA DO CASTELO

ATA N.0 2

Aos oito dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte, nesta cidade de
Viana do Castelo e edifício dos Paços do Concelho, reuniu o Júri para o
recrutamento de 1 ESTAGIÁRIO na área de TURISMO - no âmbito do
programa de Estágios Profissionais para a Administração Local (PEPAL - 6ª
Edição), publicitado no Jornal de Notícias n. 0 130, de 9 de outubro de 2019,
no Jornal "Aurora do Lima", de 1O de outubro de 2019 e nos seguintes sites:
www.cm-viana-castelo.pt e http://www.portalautarquico.dgal.gov.pt/. ----------0 Júri é constituído pela Sra. Vereadora das áreas funcionais de Educação e

Qualificação, Cultura e Património, Ora. Maria José Afonso Guerreiro da
Silva, que preside; pela Ora. Leontina Maria Ribeiro Tinoco Cardona,
Técnica Superior responsável pelo Gabinete de Turismo e pela Técnica
Superior integrada na Divisão Administrativa e de Recursos Humanos,
Patrícia Gomes de Maldonado Botelho Fiúza.-----------------------------------------Teve a reunião em vista deliberar pela admissão ou exclusão dos candidatos
após audiência aos interessados, concedida nos termos do nº 1 do artº 122º
do Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro, bem como proceder à avaliação
curricular (AC) dos candidatos admitidos ao procedimento. Por ultimo, teve
ainda por fundamento proceder ao agendamento da entrevista individual
{El), método de seleção a ser aplicado aos candidatos admitidos ao

procedimento e aprovados no primeiro método, avaliação curricular (AC). ---PRIMEIRO: O Júri deliberou, por unanimidade, admitir os seguintes

candidatos: Flávio Rodrigues da Fonseca Silva, Guilherme Filipe Meira
Rodrigues, Joana Duarte Sá Baptista, Kati Araújo Pereira, Luís António
Barros Lima, Márcio Tiago Macedo Ribeiro, Regina Higgs Estanqueiro
Carita, Ricardo Jorge Brandão Peixoto. -------------------------------------------------
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SEGUNDO: Tendo-se pronunciado em sede de audiência aos interessados,

o Júri deliberou por unanimidade admitir o candidato Luís António Barros
Lima.---------------------------------------------------------------------------------------------TERCEIRO: O Júri deliberou, por unanimidade, excluir os seguintes

candidatos, com os respetivos fundamentos, publicitados na ata nº 01 : -------a) Ana Cláudia Ferreira Marques de Almeida Crespo e Helena Isabel
Dias das Almas Amoroso Madureira, por não serem titulares da
habilitação académica pretendida, conforme ponto 02 do aviso de
abertura; -------------------------------------------------------------------------------b) Ana Carolina de Oliveira Caribé, por não apresentar documento de
pronúncia da DGES -

Direção Geral do Ensino Superior, do

reconhecimento oficial da habilitação académica de que é titular, face
à habilitação pretendida; ------------------------------------------------------------

c) Rui Filipe Duarte Magalhães não apresentar documento ou meio
comprovativo da idade, requisito cujo cumprimento é necessário para
acesso ao programa PE PAL. -----------------------------------------------------QUARTO: O Júri deliberou, por unanimidade, atribuir, aos candidatos

admitidos ao procedimento, a seguinte avaliação curricular (AC) por
aplicação da fórmula de classificação: AC= (HA+FP+EP+CFO) /4, de O a 20
valores, com ponderação de 40% na fórmula de classificação final; conforme
explicitado no aviso de abertura integral do procedimento e na respetiva ata
de critérios: -------------------------------------------------------------------------------------AVALIAÇAO CURRICULAR - AC
NOME

= (HA+FP+EP+CFO) /4
HA

FP

Flávio Rodrigues da Fonseca Silva

16,00

Guilherme Filipe Meira Rodrigues

Class.

EP

CFO

AC

13,00

10,00

12,00

12,75

16,00

20,00

10,00

14,00

15,00

Joana Duarte Sá Baptista

20,00

10,00

10,00

17,00

14,25

Kati Araújo Pereira

16,00

11 ,00

10,00

14,00

12,75

Luis António Barros Lima

16,00

11 ,00

10,00

14,00

12,75

Márcio Tiago Macedo Ribeiro

16,00

13,00

10,00

14,00

13,25

Regina Higgs Estanqueiro Carita

16,00

10,00

10,00

12,00

12,00

Ricardo Jorge Brandão Peixoto

16,00

10,00

10,00

14,00

12,50

2

O TE20 2

•

pep~

CÃMARA MIJNIC!PAL
VIANA DO CASTELO

1

.,

QUINTO: O Júri deliberou por unanimidade proceder ao agendamento da

entrevista individual, segundo método de seleção a aplicar aos candidatos
admitidos e aprovados no primeiro método (avaliação curricular) a realizar
no dia 17 de janeiro de 2020, pelas 09h30, no edifício dos Paços do
Concelho (SAM - Serviço de Atendimento ao Munícipe), sito no Passeio das
Mordomas da Romaria, Viana do Castelo. -------------------------------------------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/recrutamento-pessoal e ao envio da ata para o correio
eletrónico dos candidatos de acordo com o aviso de abertura.-------------------Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual para constar se
lavrou a presente ata, que vai s

assinada pelos membros efetivos do Júri.--

(Leontina Maria Ribeiro Tinoco Cardona)
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