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Aos dezassete 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. porta lautarg uico.dgal.gov.pt/. ------------------------------------------------------Reuniram os membros do Júri 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
Ma ld onado Botei ho Fi úza.--------------------------------------------------------------------------Teve a reunião em vista publicitar a lassificação obtida no ultimo método de seleção
- entrevista individual (EI) e em face deste resultado, atribuir em ata a classificação
final dos candidatos que completaram o procedimento. ------------------------------------PRIMEIRO: Verificou-se que compareceram à entrevista individual (EI) os

seguintes candidatos: Guilherme Filipe Meira Rodrigues, Joana Duarte Sá Baptista,
Kati Araújo Pereira, Márcio Tiago Macedo Ribeiro, Regina Higgs Estanqueiro
Carita, Ricardo Jorge Brandão Peixoto. ----------------------------------------------------------SEGUNDO: O Júri deliberou por unanimidade excluir os candidatos Flávio

Rodrigues da Fonseca Silva e Luís António Barros Lima, por não terem
comparecido à entrevista individual (EI). -------------------------------------------------------TERCEIRO: Realizada

a entrevista individual (EI),

o Júri deliberou, por

unanimidade, atribuir a seguinte classificação aos candidatos, de harmonia com a
grelha de avaliação individual definida na respetiva ata de critérios. E nos termos do
artigo 25° da Portaria nº 125-A/2009, de 30 de abril, aplicada subsidiariamente,
publiictar, após realização do ultimo método de seleção, o resultado da entrevista
individ ual (E 1): --------------------------------------------------------------------------------------------
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NOME

Classificação da Entrevista
(EI)

Flávio Rodrigues da Fonseca Silva

Excluído a)

Guilherme Filipe Meira Rodrigues

20,00

Joana Duarte Sá Baptista

18,00

Kati Araújo Pereira

14,00

Luis António Barros Lima

Excluído a)

Márcio Tiago Macedo Ribeiro

20,00

Regina Higgs Estanqueiro Carita

14,00

Ricardo Jorge Brandão Peixoto

13,00

QUARTO: Face ao que antecede e conforme o disposto no artigo 26° da Portaria nº

125-N2019, de 30 de abril, por aplicação do ultimo método de seleção - entrevista
individual (EI) aos candidatos que compareceram, fica nestes termos ordenada a
classificação final dos candidatos, por aplicação da fórmula ponderada definida no
aviso de abertura do procedimento de recrutamento e seleção dos estagiários
PEPAL e que se traduz por : CF = (0,40xAC) + (0,60 x EI): ---------------------------------

ORDENAÇAO FINAL (valorização numa escala ponderada)

ORO.

OF= (AC X 40%) + (EI X 60%)

FINAL

NOME

AC

X40%

Guilherme Filipe Meira Rodrigues

15,00

06,00

20,00

12,00

18,00

Márcio Tiago Macedo Ribeiro

13,25

05,30

20,00

12,00

17,30

Joana Duarte Sá Baptista

14,25

05,70

18,00

10,80

16,50

Kati Araújo Pereira

12,75

05,10

14,00

08,40

13,50

Regina Higgs Estanqueiro Carita

12,00

04,80

14,00

08,40

13,20

Ricardo Jorge Brandão Peixoto

12,50

5,00

13,00

07,80

12,80

Flávio Rodrigues da Fonseca Silva

12,75

05,10

Luis António Barros Lima

12,75

05,10

---------------

EI

X60%

Excluído
Excluído
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QUINTO: Nos termos do nº 1 do artigo 122° do Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de

janeiro, o Júri deliberou, por unanimidade, conceder o prazo de 1O dias uteis aos
interessados, para pronuncia, se assim o entenderem e por escrito, sobre as
deliberações da presente ata. Findo o prazo, serão as deliberações submetidas a
homologação. --------------------------------------------------------------------------------------------

0

processo de candidaturas poderá ser consultado presencialmente pelos

interessados, dentro do referido prazo, indexado à sua publicitação na página
eletrónica do Município, em http://www.cm-viana-castelo.pUpUrecrutamento-pessoal
- comunicações - PEPAL 6ª edição. --------------------------------------------------------------SEXTO: Foi deliberado proceder à publicitação desta Ata na página oficial da

Câmara Municipal de Viana do Castelo 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 ser assinada pelos membros efetivos do Júri.--------------------
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(Leontina Maria Ribeiro Tinoco Cardona)

~N,~~

(Patrícia Gomes de Maldonado Botelho Fiuza)
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