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Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, na Câmara
Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pela Chefe de Divisão
de Educação, Dr.ª Nícia Paula Marujo Rodrigues, pela Técnica Superior de
Nutrição, Dr.ª Rayana Marcela Medeiros Oliveira 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, e proceder à apreciação de candidaturas e admissão e
exclusão dos candidatos e a marcação do primeiro método de seleção, prova
de conhecimentos 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 OperacionalCozinheiro 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 OE202010/0751, todos de
2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------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, não se verificando, o
pronunciamento das candidatas.-------------------------------------------------------------SE GU NDO: Admitir definitivamente as seguintes candidatas ao procedimento
concursal: Ana Estera Untariu, Ana Maria Sousa Rodrigues, Bruno José de
Brito Ferreira, Cátia Liliana Dias Reis Meira, Célia Cristina Gonçalves
Pereira Rodrigues, Cristina Maria Marques Araújo de Sá, Daniela Filipa
Madureira Lima, Isabel Cristina Santos Semedo, Maria da Conceição
Alpoim do Rego, Maria de Fátima Ramos Oliveira Antunes, Maria
Fernanda Araújo Afonso Lima, Maria Isabel Meixedo Alves, Noémia
Palhares Martins Costa, Sandra Isabel Duarte Portela, Silvina de Jesus
Ferreira da Costa Sá, Sofia de Castro Maciel e Teresa Alexandra Vaz
Rego.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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clarificação dos requisitos constantes no ponto 3.2, isto é, carteira profissional/
1 ano de experiência comprovada ou Certificado de Aptidão Profissional (CAP)
ad eq uad o: C lá ud ia Sofia Gouveia dos Santos.-----------------------------------------

Q UARTO: Excluir definitivamente as seguintes candidatas, por não terem a
carteira profissional, 1 ano de experiência ou Certificado de Aptidão profissional
adequado, conforme (alínea d) do ponto 6 do Aviso de Abertura do
procedimento concursal: Ana Maria Fernandes Lima, Fernanda Isabel

Pereira da Rocha e Castro, Laura do Carmo Barbosa Pereira, Maria Alice
Viana Parente Gomes, Rosa Maria Veiga de Campos Moreira, Susana
Liliana Oliveira Silva e Verónica lsabela de Carvalho Pinto.---------------------QUINTO:

Excluir definitivamente a

seguinte candidata, por não ter

apresentado a carteira profissional, 1 ano de experiência ou Certificado de
Aptidão profissional adequado, conforme (alínea d) do ponto 6 do Aviso de
Abertura do procedimento concursal e também por não cumprir o requisito de
escolaridade: Paula Maria Vicente Viana Meira.-----------------------------------------

SEXTO: O júri, deliberou proceder à marcação da prova teórica escrita de
conhecimentos, de carater eliminatório, conforme o especificado no aviso de
abertura do procedimento concursal, no seu ponto n.º 7.2.1 , com a duração de
60 minutos, para o dia 15 de fevereiro de 2021 pelas 14:15 horas, (início da
prova às 14:30) nas instalações da Escola da Avenida , Av. dos Combatentes
da Grande Guerra 225, 4900-344 na cidade de Viana do Castelo.-------------------

SÉTIMO: Os candidatos deverão utilizar máscara.--------------------------------------OITAVO: Foi deliberado proceder à publicação desta Ata na página oficial da
Câmara

Municipal

de

Viana

do

Castelo,

em

www.cm-viana-

ca ste Io.pt/pt/recrutamento-pessoa 1-----------------------------------------------------------E, por nada mais haver a tratar, foi

errada a reunião , da qual para constar,

se lavrou a presente ata que vai se ass· ada por todos os membros do Júri.----
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