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VIANA DO CASTELO

ATA N.0 2

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 GESTÃO - nível 6 - no âmbito do
programa de Estágios Profissionais para a Administração Local (PEPAL),
publicitado no Jornal de Notícias n.0 130, de 9 de outubro de 2019, no Jornal
"Aurora do Lima", de 10 de outubro de 2019 e nos seguintes sites: www.cm-vianacastelo.pt e http://www.porta lautarq u ico.dgal. gov.pV. -----------------------------------------

0 Júri é constituído pela Sra. Vereadora das áreas funcionais de Coesão Social,
Juventude, Voluntariado e Serviços Urbanos, Ora. Carlota Gonçalves Borges, que
preside; pela Técnica Superior Ana Catarina Domingues Silva e pela Técnica
Superior integrada na Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, Patrícia
Gomes de Ma Idonado Botelho Fiúza.-------------------------------------------------------------Teve a reunião em vista atribuir em ata a classificação apurada na entrevista
individual e em face desse resultado, atribuir a classificação final e ordenar os
candidatos em lista de ordenação final. ----------------------------------------------------------PRIMEIRO: Notificados a comparecer à entrevista individual, verificou-se que

compareceram os seguintes candidatos: Ana Rita Rocha Vasconcelos, Carina de
Jesus Castro Fernandes, Diogo da Fonte Fernandes Ponte, Fábio Rafael Vieira
Gonça Ives . ------------------------------------------------------------------------------------------------

5 EG UNDO: O Júri do procedimento deliberou por unanimidade, atribuir e publicitar
os resultados obtidos no segundo e último método de seleção - Entrevista
Individual (EI), por aplicação da fórmula definida na ata de critérios de seriação do

procedimento, com ponderação de 60% na fórmula de classificação final: ------------ENTREVISTA INDIVIDUAL (EI)
NOME

TOTAL

Ana Rita Rocha Vasconcelos

10,00

Carina de Jesus Castro Fernandes

11 ,00

Diogo da Fonte Fernandes Ponte

18,00
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Fábio Rafael Vieira Gonçalves

14,00

Filipe André Osório de Almeida

Excluído

Legenda: 1 (motivação); 2 (conhecimentos específicos); 3 (conhecimentos espec1ficos - conteúdo
funcional); 4 (competências individuais); apuramento de média simples.

TERCEIRO: o Júri deliberou, por unanimidade, excluir o candidato Filipe André

Osório de Almeida, por não ter comparecido ao método de seleção - entrevista
ind ivid ua 1 ( E1). ------------------------------------------------------------------------------------------- QUARTO: Face ao que antecede, o Júri deliberou, por unanimidade atribuir a

seguinte classificação final, ordenando os candidatos de harmonia com a fórmula
ponderada de classificação final definida no aviso de abertura do procedimento: OF
- (AC x 0,40) + (EI x 0,60) : -------------------------------------------------------------------------CLASSIFICAÇAO FINAL
AC

40%

EI

60%

TOTAL

Diogo da Fonte Fernandes Ponte

12,00

04,80

18,00

10,80

15,60

Fábio Rafael Vieira Gonçalves

12,50

05,00

14,00

08,40

13,40

Carina de Jesus Castro Fernandes

12,50

05,50

11 ,00

06,60

11 ,60

Ana Rita Rocha Vasconcelos

12,00

04,80

10,00

06,00

10,80

Filipe André Osório de Almeida

12,00

NOME

Excluído

QUINTO: O Júri deliberou, por unanimidade, conceder 10 dias úteis de audiência

aos interessados, nos termos do artº 122º do Código de Procedimento
Administrativo, para pronuncia dos candidatos, se assim o entenderem e por
escrito, acerca das deliberações da presente ata. --------------------------------------------Neste prazo o processo poderá ser consultado presencialmente, pelos candidatos
que assim o solicitem. --------------------------------------------------------------------------------SEXTO: Foi deliberado proceder à notificação dos candidatos por correio

eletrónico, nos termos da alínea c) do nº 1 do aít° 112° do Decreto-Lei nº 4/2015, de
07 de janeiro, e publicitar a Ata na página oficial da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, em http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/recrutamento-pessoal de acordo com
o aviso de abertura.-------------------------------------------------------------------------------------
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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.--------------------

3

o

02

