Câmara Municipal de Viana do Castelo

Ata n. 0 4
Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, na Câmara
Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pela, Dr.ª Ariana
Gouveia Ribeiro, Chefe da Divisão Jurídica, e pelos vogais efetivos, Dr.ª
Hirondina da Conceição Passarinho Machado, Chefe de Divisão Administrativa
e de Recursos Humanos, e Dr. António Manuel Marques Cunha Costa , Técnico
Superior, tendo por fim dar conhecimento dos resultados do segundo método
de seleção, Avaliação Psicológica (A.P.), e Entrevista de Avaliação de
Competências (E.A.C.) e proceder à marcação do terceiro método de seleção,
Entrevista Profissional de Seleção (E.P.S.), do procedimento concursal na
modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado,
tendo em vista o bolsa de Recrutamento na categoria de fiscal da carreira
especial de fiscalização , em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, 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.0 11 de 16 de janeiro, na BEP
Bolsa de Emprego Público OE202001 /0686 e no sítio eletrónico do Município
de Viana do Castelo.------------------------------------------------------------------------------

PRIM EIRO:

Ordenar

a

segunda

lista

intercalar

dos

candidatos,

alfabeticamente, referente aos resultados obtidos pela aplicação do segundo
método de seleção, Avaliação Psicológica (A.P.), e Entrevista de Avaliação de
Competências (E.A. C.), de caráter eliminatório.------------------------------------------SEGUNDO: Nos termos do art.0 25. 0 da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril ,

após realização do segundo método de seleção, Avaliação Psicológica (A.P.), e
Entrevista de Avaliação de Competências (E.A.C.), apresenta-se a seguinte
lista de candidatos com as respetivas classificações:-----------------------------------Notas por aplicação dos Métodos
Nome

Má rio Gilberto de Castro e Silva Gonçalves
Nuno Silvestre da Rocha Azevedo

2 .2 Método de Seleção {30%)

A.P.

E.A.C.

16,00

-----

-----

16,00
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~r.;;ó~IRO: O júri, deliberou proceder à marcação do terceiro método de

seleção, Entrevista Profissional de Seleção (E.P.S.), de carater eliminatório,
conforme o especificado no aviso de abertura do procedimento concursal, no
seu ponto n. 0 7.2 .1 e 7.1 .2, respetivamente.-----------------------------------------------QUARTO: O Júri deliberou proceder à marcação do 3.0 método de Seleção,

Entrevista Profissional de Seleção (E.P.S.), de caráter eliminatório, para os
candidatos, Mário Gilberto de Castro e Silva Gonçalves e Nuno Silvestre da

Rocha Azevedo, para o dia 13 de julho de 2020 pelas 09:30 horas, nas
instalações do Município de Viana do Castelo, Passeio das Mordomas da
Roma ria na mesma cidade.--------------------------------------------------------------------QU INTO: Foi deliberado proceder à publicação desta Ata na página oficial da

Câmara

Municipal

de

Viana

do

Castelo,

em

www.cm-viana-

ca ste lo. pt/pUrecruta mento-pes soa 1-----------------------------------------------------------E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, da qual para constar,
se lavrou a presente ata que vai ser a sinada por todos os membros do Júri. ---

ssarinho Machadou_
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