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Ata n. 0 2

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, na
Câmara Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pelo,
Comandante da Companhia dos Sapadores de Viana do Castelo, Eng.º
António José Cruz, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos,
Dr.ª Hirondina da Conceição Passarinho Machado e pelo Adjunto Técnico
Comandante (Apoio à decisão), Eng.º Vasco Manuel Rocha Martins, na
qualidade de membros efetivos, tendo por fim proceder à publicitação do
segundo método de seleção, Entrevista Profissional de Seleção e em face
desse resultado atribuir a classificação final e proceder à ordenação dos
candidatos admitidos do Procedimento Concursal para recrutamento, em
regime de mobilidade interna na categoria, a operar entre órgãos ou serviços,
12 trabalhadores (m/f) integrados na carreira de Bombeiro Sapador, nos termos
em conformidade com o aviso publicado na intranet do Município de Viana do
castelo e na Bolsa de Emprego Público, número OE202201/0337 na data de 17
de janeiro de 2022.- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - PRIMEIRO: Nos termos do art.º 25.º da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril,

após realização do segundo método de seleção, Entrevista Profissional de
Seleção (E.S.), publicita-se o resultado: ------------------------------------------------2.0 Método de Seleção- Entrevista Profissional de Seleção
2.2 Método de Seleção
Nome
E.P.S. (70%)
Ernesto José Pereira Morais

18,00

João Marcelo de Sá Morais

16,00

Jorge Morais Dias Esteves

12,00

Paulo Sérgio Torres Lima

18,00

Telmo Gonçalo Pereira de Matos

13,20

Tiago José Pereira Cardoso

14,80

SEGUNDO: Nos termos do disposto no art. 0 26. 0 da Portaria n.º 125-A/2019 de

30 de abril, por aplicação do último método de seleção, Entrevista Profissional
de Seleção (E.S.) aos candidato admitidos transitados do método anterior,
ficaram os mesmos ordenado conforme disposto na grelha classificativa que se
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~~ obedecendo a classificação final à aplicação da fórmula ponderada de:
Cf- (A. C. xO, 3) + (E. S .xO, 7): -------------------------------------------------------------------Lista Unitária de Ordenação Final
1.2 Método de Seleção 2.2 Método de Seleção
NOTA FINAL

Nome
A.C. (300/4)

E.P.S. (70%)

18,34

18,00

18,10

Ernesto José Pereira Morais
Paulo Sérgio Torres Lima

17,45

18,00

17,83

João Marcelo de Sá Morais

16,33

16,00

16,10

Telmo Gonçalo Pereira de Matos

19,09

13,20

14,97

Tiago José Pereira Cardoso

13,75

14,80

14,49

Jorge Morais Dias Esteves

13,60

12,00

12,48

TERCEIRO: O Júri deliberou promover a audiência aos interessados, nos

termos do art.º 122.º do Código de Procedimento Administrativo (C.P.A.)
conjugado com o art.º 22. 0 da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, pelo
prazo de 10 (dez) dias úteis, para querendo e por escrito, se pronunciarem

sobre o que lhes oferecer acerca da referida lista de candidatos. ------------------QUARTO: Foi deliberado proceder à publicitação desta ata na página oficial da

Câmara

Municipal

de

Viana

do

Castelo,

em

www.cm-viana-

ca ste lo. pt/pt/ recrutamento-pessoa 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. ---

(Hiron

......__ _,..

ssarinho Machado)
;,--.--

(Vasco M nuel Rocha Martins)
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