Câmara Municipal de Viana do Castelo

Ata ".°3
Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, na Câmara
Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pela Chefe de Divisão
de Educação, Ora Nícia Paula Marujo Rodrigues, pela Técnica Superior de
Nutrição, Ora 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 dar conhecimento dos resultados
do primeiro método de seleção, prova de conhecimentos (P.C.) e proceder à
marcação do segundo método de seleção, Avaliação Psicológica (A.P.) 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 Operacional- Cozinheiro 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 1I Série, n. o 114 de 15 de junho, na BEP
Bolsa de Emprego Público OE201806/0457 e no Jornal "Jornal de Notícias" de
16 de junho, todos de 2018.--------------------------------------------------------------------PRIMEIRO: Ordenar a primeíra lista intercalar dos candidatos, alfabeticamente,
referente aos resultados obtidos pela aplicação do primeiro método de seleção,
Prova Teórico Prática de Conhecimentos (P. C.) de caráter eliminatório.---------SEGUNDO: Nos termos do art. o 33. 0 da Portaria nO 83-A/2009 de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n. o 145-A/2011, de 06 de abril,
publicitar, após realização do primeiro método de seleção,

Prova de

Conhecimentos (P. C.) a seguinte lista de candidatos:---------------------------------1.° Método de Seleção - Prova de Conhecimentos (P.C.)
Notas por aplicação dos Métodos
Nome

1.2 Método de Seleção
TOTALP.C.

Ana Sofia tv'Ielo Barbosa Das

Armanda tv1aria Barros Passos de Sousa
Oáudia Sofia Quintas Carrpos
Jacinta Luisa Sousa Anto Costa

Maria de Fátima Veiga Carrpos Carvalho
Odilia Ângela Botelho Ruas Coelho
Patricia Dias Fbrtela

!

PassetO das Mordomas da Romana' 4904-877 Viana do Castelo' Ilf 258 809 300' fa~ 258 809 347 • _

18,30
18,70
15,20
15,70
15,00
11,10
14,60

cm-v.ana-castelo pl' cmvlana@cm-vlana-.eastelopt • NIF 506 037 258

o

\;

o

'" I:'R

./ Câmara Municipal de Viana do Castelo

'EIRO: Excluir as seguintes candidatas por falta de comparência no

método de seleção - prova de conhecimentos: Albina da Conceição Pereira
de Matos, Maria da Glória Fernandes da Costa Rocha Barreto, Marta da
Conceição Vieira da Costa Ribeiro Torres e Rosa Maria de Araújo
L.ourenço.------------------------------------------------------------------------------------------QUARTO: O júri, deliberou proceder à marcação do segundo método de
seleção,

Avaliação

Psicológica,

de

carater

eliminatório,

conforme

o

especificado no aviso de abertura do procedimento concursal, para o dia 30 de
outubro de 2018 pelas 09:15 horas, nas instalações da entidade Despertar,
sita na Estrada da Papanata, N.o 523, na cidade de Viana do Castelo.------------QUINTO: O Júri deliberou, ainda, por unanimidade, conceder nos termos do
art.o 122.° do Código de Procedimento Administrativo (CPA), o prazo de 10 dias
úteis de audiência aos interessados, para pronúncia dos candidatos, se assim
o entenderem e por escrito, sobre as deliberações da presente ata:---------------SEXTO: Foi deliberado proceder à publicação desta Ata na página oficial da
Câmara

Municipal

de

Viana

do

Castelo,

em

www.cm-viana-

castelo.ptlptlrecrutamento-pessoal----m-m---mmmm----m-----__m
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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. ---
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