Câmara Municipal de Viana do Castelo

Ata nº 1
Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na Câmara
Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pela Chefe de Divisão de
Projeto , Arqª Marta Isabel Monteiro da Silva, pela Chefe de Divisão Administrativa e
de Recursos Humanos, Ora. Hirondina da Conceição Passarinho Machado e pelo
Arqº Hugo Miguel Correia Soares, na qualidade de membros efetivos do Júri
constituído no âmbito do procedimento para recrutamento, em regime de mobilidade
interna na categoria, a operar entre órgãos ou serviços, de 01 trabalhador (m/f)
integrado na carreira e categoria de Técnico Superior - Arquiteto, nos termos em
conformidade com o aviso publicado na página eletrónica do Município de Viana do
Castelo e na Bolsa de Emprego Público, com a oferta nº OE202206/00180,
publicitado a 06 de junho de 2022. -----------------------------------------------------------------Teve a reunião em vista apreciar as candidaturas apresentadas ao referido
procedimento concursal e proceder à verificação dos elementos exigidos, tendo-se
verificado que concorreram os seguintes candidatos: André Miguel Barreira Mimoso
Lopes, Luís Filipe Ferreira Oliveira Gonçalves e Paulo Sérgio Oliveira de Morais.----De seguida, o Júri deliberou por unanimidade: -------------------------------------------------PRIMEIRO: Admitir os seguintes candidatos ao procedimento concursal: André
Miguel Barreira Mimoso Lopes, Luís Filipe Ferreira Oliveira Gonçalves e Paulo Sérgio
O Iive ira de Morais.--------------------------------------------------------------------------------------S EG U NDO: Nos termos do artº 25° da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril,
publicita-se, após realização do primeiro método de seleção, Avaliação Curricular
(AC), com ponderação de 50% na fórmula de classificação final , o valor resultante
daquele método:

1° Método de Seleção - Avaliação Curricular

Candidatos
André Miguel Barreira Mimoso Lopes
Luís Filipe Ferreira Oliveira Gonçalves
Paulo Sérgio Oliveira de Morais

1º método de seleção
AC-50%
13,12
12,29
17,08
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TERCEIRO: O Júri deliberou proceder ao agendamento do 2° método de seleção Entrevista Profissional de Seleção (EPS), de caráter eliminatório, para os
candidatos aprovados no método anterior, para dia 8 de julho de 2022, pelas 09h30
horas, nas instalações do Município de Viana do Castelo. ----------------------------------QUARTO: Foi deliberado proceder à publicitação desta ata na página oficial da
Câmara Municipal de Viana do castelo, emwww.cm-viana-castelo.pt / Recrutamento
de Pessoal e notificar os candidatos das deliberações do Júri constantes da presente
ata , por correio eletrónico. -----------------------------------------------------------------------------

E por mais nada haver a acrescentar, foi encerrada a reunião, da qual , para constar,
se lavrou a presente ata, que vais ser assinada pelos membros efetivos do Júri.
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