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Sumário Marcação do terceiro e último método de seleção do procedimento concursal. entrevista profissional de seleção. do procedimento concursal para const1tu1ção de bolsa
de recrutamento de assistente operacional (auxiliar de serviços gerais) em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Procedimento Concursal para constituição de bolsa de recrutamento de Assistente Operacional
(Auxiliar de Serviços Gerais) em Regime
de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado

No seguimento do procedimento concursal, publicado no Diário da República 2.ª série n.0 93,
de 15 de maio, na BEP Bolsa de Emprego Público, sob o n. 0 OE201905/0426 e no jornal Público de
16 de maio, todos do ano de 2019, com declaração de retificação publicada no Diário da República
2.ª série n.º 129, de 9 de julho, na BEP Bolsa de Emprego Público, sob o n.º OE201907/0246, para
os efeitos consignados no artigo 24.º da Portaria n.º 125-N2019, de 30 de abril, torna-se público
a marcação do terceiro e último método de seleção do procedimento concursal, Entrevista Profissional de Seleção , do procedimento concursal em epígrafe, afixada na Secção de Administração
de Pessoal da Câmara Municipal de Viana do Castelo e publicitada na página eletrónica desta
Autarquia em www.cm-viana-castelo.pt
1 de junho de 2020. -

O Presidente da Câmara Municipal, José Maria Costa.
313300097
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Ata n.0 6
Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, na Câmara Municipal
de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pelo Chefe de Divisão de
Desporto, Dr. José Sérgio Rocha Santos Pereira, pelo Técnico Superior de
Desporto, Dr. Sérgio Barbosa Fernandes e pelo Técnico Superior de Recursos
Humanos, Dr. Pedro Henrique Pereira Rodrigues da Cruz na qualidade de
membros efetivos, tendo por fim a marcação do 3.0 e ultimo método de
seleção, Entrevista Profissional de Seleção, do procedimento concursal na
modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado,
tendo em vista o preenchimento de bolsa de recrutamento para Assistente
Operacional - Auxiliar de Serviços Gerais da carreira geral de Assistente
Operacional, previsto no mapa de pessoal próprio da Câmara Municipal de
Viana do Castelo, nos termos em conformidade com o aviso publicado no
Diário da República li Série n.º 93, de 15 de maio, na BEP Bolsa de Emprego
Público, sob o n.0 OE201905/0426 e no Jornal "Público" de 16 de maio, com
declaração de retificação publicada no Diário da República li Série n.º 129, de
9 de julho, na BEP Bolsa de Emprego Público, sob o n.0 OE201907/0246, todos
do ano de 2019. -----------------------------------------------------------------------------------De seguida o Júri deliberou por unanimidade.--------------------------------------------PRIMEIRO: Promovida a audiência aos interessados nos termos do n.0 1 do

art. 0 22. 0 da Portaria n.0 125-A/2019, de 30 de abril, verificando-se o
pronunciamento do seguinte candidato: Gilberto Gonçalo Gomes Ribeiro.-----

0 Júri, zelando pela transparência, sem com isso quebrar o cumprimento da
garantia de privacidade e dever de sigilo do procedimento, de acordo com o
art.0 8.0 da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril, depois de solicitar parecer da
Entidade, "Despertar - Formação e Psicologia ", responsável pelo relatório de
avaliação psicológica em causa , deliberou enviar por carta ao requerente os
esclarecimentos relativos à sua exclusão.-------------------------------------------------SEGU NDO: O Júri deliberou proceder à marcação da Entrevista Profissional
de Seleção (EPS), de caráter eliminatório, para os candidatos que obtiveram

positiva no segundo método de seleção, Avaliação Psicológica (AP), nas
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instalações da Escola da Avenida, na Avenida dos Combatentes da Grande
Guerra, 225, 4900-344 na cidade de Viana do Castelo.--------------------------------~
TERCEIRO: Os candidatos deverão utilizar máscara.-----------------------------------

Entrevista Profissional de Seleção
Nome
Data

Hora

Ana Oáudia l'v1elo Barbosa Amaro

-

-

1-

Ana Rita Passos Salgueiro

-

-

António da Silva rvbreira

,-

-

-

António Pedro Oliveira San-paio de Carvalho
Benilde de Fátima Correia de Sousa

--

09H45

-

10H30

--

Catia Sofia Outeiro Alves

1 de julho de
2020

Dina Maria Sousa Lerros

09H30
-

-

l0HOO

-

10H15

-

-

10H45
-------- llH00
11H15
-11H30
11H45
12HOO
~

Dorringos Serafim Bias Ribeiro
Eduardo Jorge de rvbrais Felgueiras
Fernando Miguel de Castro Pires Viana
Gisela Maria de Jesus Fernandes
Guilherme Filipe l'v1eira Rodrigues

-

Inês Agra Vaz Carvalho
Isabel Maria Silva da Costa
José Cândido Alves Martins
Liliana Cristina Viana Barbosa Teixeira
Lúcia de Jesus Lage da Cruz Pauleta

2 de julho de
2020

Luciano Araújo rvbreno
Luísa Cristina da Rocha Rodrigues

Maria Angelina Carvalho Pires

--

Maria Fernanda Araújo Afonso Lima
Mariana de Jesus Lima Rodrigues
Nfclíel José Pinto Rodrigues

-

---

09H45

lOHOO
-10H15

11H15

-

11H30
11H45
12HOO

09H30

~

09H45
lOHOO
10H15

Natália Carvalhido Dantas

10H30

Rúben de Oliveira Lages

---

---- --

Mguel Ângelo Baptista M>niz Ribeiro

3 de julho de
2020

--

10H30

!'Iónica Sofia l'v1elo Barbosa

Paulo Sérgio de Sá Cunha Viana

-

-- -- - 10H45
-- llHOO
--

----

Márcia Sofia da Cunha Roriz Carneiro

09H30

10H45
llHOO

Rui Orlando Antunes l'v1endo

11H15

Sabina Belchior de Brito Dantas Soares

11H30

Sandra Maria rvlatos Gigante

11H45

Suzana de Lur des Maciel Fernandes

12HOO

Sylviane Ferreira Lages

12H15
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Foi deliberado proceder à publicitação desta ata na página oficial da Câmara
Municipal de Viana do Castelo, em www.cm-viana-castelo.pt/pt/recrutamentopessoa 1-----------------------------------------------------------------------------------------------E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, da qual para constar,
se lavrou a presente ata que vai ser assinada por todos os membros do Júri.----

~ rJ!v-• /4}, J, J;.,_:;t, f?u'z_
(José Sérgio Rocha Sa

reira)
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