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HOMOLOGO,

0 PRESIDENTE DA CÂMARA,

ATA N• 3
ESTAGIOS PEPAL- 6° EDIÇÃO 2.• FASE - NIVEL 6-ARQUITETURA PAISAGISTA

A 23 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 Arquitetura Paisagista. ----------------------Reuniram os membros de Júri designados por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de
24 de setembro de 2019, constituído para o efeito, pelo Vereador das áreas funcionais de Ambiente
e Biodiversidade, Ciência, Inovação e Conhecimento; Coordenador científico, Dr. Ricardo Jorge
Ponte Matos Carvalhido; pela Chefe de Divisão de Projeto, Arqª Marta Isabel Monteiro da Silva e
pela Técnica Superior integrada na Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, Patrícia Gomes
de Maldonado Botelho Fiúza. --------------------------------------------------------------------------------------------------Teve a reunião em vista consolidar as classificações atribuídas no último método de seleção entrevista individual (EI) e a classificação final dos candidatos que completaram o procedimento;
após o decurso da audiência aos interessados concedida nos termos do nº 1 do artº 122º do
Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro, tendo-se verificado que a candidata selecionada
prescindiu de audiência dos interessados e os candidatos excluídos não se pronunciaram acerca
das deliberações produzidas na ata nº 2, de 3 de janeiro de 2020. -----------------------------------------------PRIMEIRO: Face ao que antecede, o Júri deliberou, por unanimidade, confirmar a classificação
atribuída à entrevista individual, segundo a grelha de avaliação individual definida na respetiva ata

de critérios: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ENTREVISTA INDIVIDUAL {EI) - a a~licar ~ondera !;ãO d e 60%
Nome

Cla ssificação

da

entre vista

Ana Rita Vilaverde Queiroz

18,00

Catarina da Costa Ferreira

Excluido a)

Tiago José Martins Lopes

Excluída a)

a) Os candidatos Catarina da Costa Ferreira e Tiago José Martins Lopes foram excluídos por
não com parecer à entrevista individua 1. -------------------------------------------------------------------------SEGUNDO: O Júri deliberou, por unanimidade confirmar as classificações atribuídas, consolidando a

classificação final da candidata selecionada, a mesma 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) + (0,60 x EI): -------------·--- ·----------------------------------

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

AC X40%

EI X 60%

ORD. FINAL

Ana Rita Vilaverde Queiroz

11,75

18,00

10,80

Catarina da Costa Ferreira

10,00

Excluída a)

Excluída a)

Tiago José Martins Lopes

11 ,00

Excluído a)

Excluído a)

TERCEIRO: Por conseguinte, foi deliberado, por unanimidade, submeter o processo à homologação

do Sr. Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------QUARTO: Foi deliberado, por ultimo, notificar os candidatos admitidos ao procedimento das

deliberações constantes da presente ata, por correio eletrónico; devendo ser publicitada a ata na
página eletrónica do Município, em www.cm-viana-castelo.pt/pt/ recrutamento-pessoal - balcão
online / comunicações - PEPAL / 6. 0 edição. ---------------------------------------------------------------------------
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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 do Júri. ------------------------------------------------------------------------Viana do Castelo, 23 de janeiro de 2020. -----------------------------------------------------------------------------------0 Júri,
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