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ESTAGIOS PEPAL- 6• EDIÇÃO 2.• FASE - NIVEL 6 -SERVIÇO SOCIAL

A 13 de janeiro de 2020, no edifício dos Paços do Concelho de Viana do Castelo, na sequência do
despacho de autorização de abertura do procedimento de recrutamento e seleção de
estagiário(s), do(a) Município de Viana do Castelo, no âmbito da 6.ª edição- 2.ª fase do Programa
de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) , procedimento de recrutamento e seleção
de 01 estagiário profissional habilitado com Licenciatura em Serviço Social.--------------------------Reuniram os membros de Júri designados por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de
24 de setembro de 2019, constituído para o efeito, pela Chefe de Divisão de Coesão Social, Dra.
Cláudia Margarida Rocha de Magalhães, que preside, pela Dra. Paula Alexandra Carvalho de
Oliveira, Técnica Superior de Serviço Social e pela Dra. Patrícia Gomes de Maldonado Botelho Fiúza,
Técnica Superior integrada na Divisão Administrativa e de Recursos Humanos.-----------------------------Teve a reunião em vista confirmar a classificação atribuída nos métodos de seleção e em face
deste resultado confirmar a classificação final e ordenação dos candidatos que completaram o
procedimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decorrida a audiência aos interessados, concedida ao abrigo do artigo 122º do Código de
Procedimento Administrativo, verificou-se que os candidatos não se pronunciaram relativamente às
deliberações proferidas na ata nº 2, de 20 de dezembro de 2019. --------------------------------------Pelo que o Juri deliberou, por unanimidade, confirmar as classificações atribuídas e a consequente
ordenação final dos candidatos. ----------------------------------------------------------------------------- -Assim, face ao que antecede,
PRIMEIRO: O Júri deliberou por unanimidade consolidar a seguinte classificação / entrevista
individual, atribuída aos candidatos segundo a grelha de avaliação individual definida na respetiva

ata de critérios.
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ENTREVISTA INDIVIDUAL {EI}

\VJ

Nome

Classificação

da

entrevista

Beatriz Varejão Lopes

13,00

Cristiano Patrícia Martins Ribeiro

16,00

Rita Alexandra Miranda Afonso

Excluída a)

Sara Martins de Pinho

10,00

a) A candidata Rita Alexandra Miranda Afonso foi excluída por não comparecer à entrevista
individual.
SEGUNDO: Por conseguinte, e conforme o disposto no artigo 26º da Portaria nº l 25-A/2019. de 30 de

abril, por aplicação do ultimo método de seleção - Entrevista Individual (EI) aos candidatos
aprovados no método anterior, o Júri deliberou por unanimidade confirmar a ordenação final dos
candidatos obedecendo à aplicação da fórmula ponderada definida no aviso de abertura do
procedimento de recrutamento e seleção dos estagiários PEPAL e que se traduz por: CF=(0,40 x AC)

+ (O,60 x EI) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDENAÇÃO FINAL (valorização numa escala ponderada) OF = AC (40%) + EI (60%)
Nome

AC X40%

EI X 60%

ORD. FINAL

Cristiano Patrícia Martins Ribeiro

14,00

16,00

15,20

Beatriz Varejão Lopes

12,50

13,00

12,80

Sara Martins de Pinho

12,25

10,00

10,90

Rita Alexandra Miranda Afonso

12,50

Excluída a)

Excluída a)

TERCEIRO: Concedida, nos termos d o nº 1 d o artº 122º d o Decreto-l ei nº 4/ 2015, de 07 de janeiro, a
audiência dos interessados, sem que se tenha verificado a pronúncia dos candidatos, tendo sido

consolidadas as deliberações da ata anterior, o Júri deliberou por unanimidade submeter o
proc esso a homologação do Sr. Presidente da Câmara. ----------- -------------------------------------------------
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QUARTO: O Júri deliberou, por último, publicitar a presente ata na página eletrónica do Município,

em www.cm-viana-c astelo.pt/pt/recrutamento-pessoal - comunicações - PEPAL / 6.ª edição e
notificar os candidatos que completaram o procedimento do seu conteúdo, para conhecimento.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual para constar se lavrou a presente
ata, que vai ser assinada pelos membros efetivos do Júri: ----------------------------------------------------------Viana do Castelo, 13 de janeiro de 2020.
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