Câmara Municipal de Viana do Castelo

Ata n. 0 1
Aos dezanove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, na Câmara
Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pelo Chefe de Divisão
de Equipamentos, Telecomunicações e Energias, Eng.º António de Oliveira
Barros, pela Dirigente Intermédio de Ili Grau, Eng.º Jorge Samuel Ferreira
Gomes, e pelo Técnico Superior de Recursos Humanos, Dr. Pedro Henrique
Pereira Rodrigues da Cruz na qualidade de membros efetivos, tendo por fim
proceder à apreciação de candidaturas e admissão e exclusão dos candidatos
ao 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- trolha 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 206 de 22 de outubro, na BEP
Bolsa de Emprego Público, OE202010/0759 todos de 2020.-------------------------Teve a reunião em vista apreciar a candidatura apresentada ao referido
procedimento concursal e proceder à verificação dos elementos exigidos,
tendo-se verificado que concorreu o seguinte candidato: Hilário Lopes

Soares.----------------------------------------------------------------------------------------------De seguida o Júri deliberou por unanimidade.--------------------------------------------PRIMEIRO: Excluir o seguinte candidato, por não apresentar documento que

comprove a experiência de um ano ou CAP adequado, de acordo com o ponto
3.2 do Aviso de Abertura do procedimento concursal: Hilário Lopes Soares.---SEGUNDO: O Júri deliberou promover a audiência ao interessado, nos termos

do art.º 122.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA) conjugado com
o art. 0 22. 0 da Portaria n.0 125-A/2019, de 30 de abril, pelo prazo de 10 (dez)

dias úteis, para querendo e por escrito, se pronunciar sobre o que lhes
oferecer acerca da referida exclusão.-------------------------------------------------------TERCEIRO: Foi deliberado proceder à publicação desta Ata na página oficial
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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.----

l J

(António de Oliveifa arros)
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