Câmara Municipal de Viana do Castelo

Ata n.o 5
Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito , na Cãmara
Municipal de Viana do Castelo , reuniu o Júri constituído , pelo Técnico Superior
Agrário, Eng Q Artur Bernardino Silva Sá , que preside, na ausência do Chefe de
Divisão de Ambiente e Sustentabilidade , Eng .o José Paulo Dantas Vieira, pelo
Técnico Superior de Recursos

Humanos, Dr. Pedro Henrique Pereira

Rodrigues da Cruz e a Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos
Humanos , Ora Hirondina da Conceição Passarinho Machado, tendo por fim
tornar pública a classificação obtida no 3.° método de seleção, Entrevista
Profissional de Seleção (E.P.S.), e em face deste resultado atribuir a
classificação final e proceder á ordenação final dos candidatos admitidos , 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· Jardineiro da carreira geral de
Assistente Operacional, previsto no mapa de pessoal próprio da Cãmara
Municipal de Viana do Castelo, nos termos em conformidade com o aviso
publicado no Diário da República 11 Série, n.o 126 de 3 de julho, na BEP Bolsa
de Emprego Público OE201807/0081 e no Jornal "Jornal de Notícias" de 4 de
ju Iho , tod os de 2018 .-----------------------------------------------------------------------------PRIMEIRO: Teve a reunião em vista publicitar a classificação obtida no último

método de seleção - Entrevista profissional de Seleção (E.P.S.) e em face
deste resultado atribuir em ata a classificação final e proceder à ordenação final
dos candidatos admitidos ao procedimento concursal. --------------------------------Pelo que, nos termos do n.o 1 do art.o 33.0 da Portaria n.o 83-A/2009, de 22 de
janeiro, republicada com alterações pela Portaria n.o 145-A/2011, de 06 de
abril, o Júri deliberou publicitar a 3 a lista intercalar, ordenada
alfabeticamente, das classificações atribuídas na Entrevista Profissional de

Se leção (E. P.S.): ---------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO: Nos termos do art.o 33.0 da Portaria n Q 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 terceiro e último método de seleção , Entrevista
Profissional de Seleção (E.P.S.) a seguinte lista de candidatos:----------------------
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3.° Método de Seleção - Entrevista Profissional de Seleção (E.P.S.)

Nome do candidato

Nota Entrevista Profissional de Seleção

15,00

Ana Ois tina Gomes Carreiras

Joana fv'aria dos Santos Araujo

13,00
14,00
13,00
14,00

João Batista f../onteiro Costa

12,00

tv'enuel DJarte Fernandes Gemes

14,00

f\k.Jno Mguel de Araújo Arraro

17,00

Ermelinda

~rtins

Oliveira

Rorinda Resalia da Silva tlleira Bessa
Gabriel da Costa Almeida

rJosé--:--c-:-::-·--.,.---:::---------·------------,..:'-:-:'-------André Fernandes Gomes
14,00

TERCEIRO: Face ao que antecede e conforme o disposto no art.o 34 .0 da
portaria n.o 83-A/2009 , de 22 de janeiro, republicada com alterações pela
Portaria n.o 145-A/2011 , de 06 de abril , por aplicação do último método de
seleção

Entrevista

Profissional de Seleção (E.P.S.) aos candidatos

aprovados no método anterior, fica nestes termos ordenada a classificação final
dos candidatos , obedecendo a classificação final à aplicação da fórmula
ponderada definida no aviso de abertura do procedimento concursal e que se
traduz por: CF = (0,40xP. C.) + (O,30xA.P. ) + (O,30xE.P .S.):--------------------------LISTA UNITÁRIA DE ORDENACÃO FINAL
l.' M"odo do s".,,, l .' M'todo d. S"."o

... M" " o do S. I. "
Nome do can didato

P.P.C. {75%j

P .C. (26%1

TOTAL P.P.C.

TOTAL. P,C.

18.20

10,60

",20
10,00

11 ,"
18,"
1,60

TOTAL
P .T.P ,C. (40 '1.)

,

I

'MO._.

..............

Jos,; A.ndré F.",....... Gomts

"o,••",

.,........ """"

"""""'"
.......

~'"

" ,o.

11 ,20

16,20

' ,60

","
14,75

_,20

12,00

',"

,...

,....
,....
,....
14,8'

_,00

12,"
10,60

A.P. (30·1.)

E.P.S . (l O%)

16,00
10,00
,>00
12,00
12,00

17.00
14,00
16,00
14,00
14,00

12,'0
12,00
12,00

14.00
13,00
13,00

12,00

12,00

Nota Final

17,34

15,1'
13,7'
13,72
13,"
12,90
12,53
11,44

QUARTO : Candidatos excluidos no decurso da aplicação dos métodos de
seleção do procedimento concursal , de caráter eliminatório:-------------------------b:duódo

1.1 Metodo de SeleçJo

L- Milodo de SeleçJo

l ._ Metodode Seleçlo

P.T.P·C.(~I

.... P. (:llM1

A,P. [:11M)

14,88

8,00
8.00

11.25

8.00

NOTA FINAl

Ma EuI.iha Sam 10 de llfN
Manuela CorreIa lima Afaú 'o

C~rl3

Carlos Alberto Ml!l.a Soares
Fell'l.1nda L""U N",nes MaI05 CarvalhQ
Isabel Eva ele Jesl,I$ FreiUli
woCartos Torres MaCIel
J e Manuel Vilanrlho de Ml!lo Solrna
osé Fe~ndo Perelfa d.J CoUa
Mana das Dorts di C",nha Cor.ela de Sá

.
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A - Candidatos excluidos por falta de comparência no primeiro método de
seleção , Prova Teórico-Prática de Conhecimentos (P .T.P.C.).-----------------------Exc. B - Candidatos excluidos por terem obtido nota inferior a 9,5 valores no
primeiro método de seleção, Prova Teórico-Prática de Conhecimentos
(P.T.P.C.).-------------------------------------------------------------------------------------------Exc. C - Candidatos excluidos por terem obtido nota inferior a 9,5 valores no
segundo método de seleção, Avaliação Psicológica (A.P.).---------------------------QUINTO: O júri deliberou informar, tendo em consideração o art.o 40° da Lei
n.o 83-A/2009, de 22 janeiro , alterada e republicada pela Portaria n.o 145A/2011 , de 6 de abril que a lista de ordenação final contará , um número de
candidatos aprovados superior ao dos postos de trabalho a ocupar, assim, será
constituida , por 18 meses, uma reserva de recrutamento interna , isto é,
decorrendo da necessidade do Município recrutar mais recursos humanos para
esta área , a edilidade consultará a lísta de ordenação final e integrará no mapa
de pessoal desta autarquia, sequencialmente, os candidatos pela ordem de
cI assifi caçã o fi na I.----------------------------------------------------------------------------------

SEXTO: Foi deliberado, nos termos do art.o 122° do Código de Procedimento
Administrativo , em conjugação com o art° 30.° da Portaria n.o 83-A/2009, de 22
de janeiro , republicada com alterações pela Portaria n.o 145-A/2011 , de 06 de
abril , conceder o prazo de 10 dias úteis para audiência aos interessados ,
para pronuncia dos candidatos , se assim o entenderem e por escrito, sobre as
de libera ções da prese nte ata.-----------------------------------------------------------------Foi deliberado proceder à notificação dos interessados por via postal. O
processo poderá ser consultado dentro do prazo fi xado para o efeito.-------------SÉTIMO: Foi deliberado proceder à publicação desta Ata na página oficial da
Cãmara

Municipal

de

Víana

do

Castelo,

em

www.cm-viana-

castelo.pUpUrecrutamento-pessoalm---------m------m-m-----m __m __ m _____ m _____ _
E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião , da qual para constar,
se lavrou a presente ata : u: vai ser assinada por todos os membros do Júri. m -

&.1J'4

RdM~

s:tn

h

(Hirondina da Conceição Passarinho Machado)
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