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Aos vinte dias do mês de dezembro 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 terceiro método de seleção, Entrevista Profissional de Seleção (E.P.S.) e
em face deste resultado atribuir a classificação final e proceder à ordenação
final dos candidatos admitidos ao 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 II Série, n.o 114 de
15 de junho, na BEP Bolsa de Emprego Público OE201806/0457 e no Jornal
"Jornal de Noticias" de 16 de junho, todos 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.° 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."

lista

intercalar,

ordenada

alfabeticamente, das classificações atribuídas na Entrevista Profissional de

Seleção (E.P.S.):----------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO; Nos termos do art.o 33.° da Portaria n.o 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 o Método de Selecão - Entrevista Profissional de Selecão (E P S )

Nome do candidato

Nota Entrevista Profissional de Seleção

16,00
15,00
17,00
11,00
11,00
10,00
17,00

Ana Sofia ~Io Barbosa Dias
Arrranda Maria Ba rros Passos de Sousa
Oáudia Sof ia Quintas Ca f'Tl)OS
Jacinta Lusa Sousa Pinto Costa
Maria de Fáürm Veiga Carrpos Carvalho
Odiia Ângela Botelho Ruas Coelho

Pa tricia Dias Portela

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
Notas por aplicação dos Métodos

Nome

1.' Método de Sel eção 2.2 Método de Seleção 3.' Método de Seleção

Armanda Maria Barros Passos de Sousa

Patricia [las FUrtela

Ana Sofia

~Io

Barbosa [las

Oáudia Sofia Q\.lIntas

ca~s

Mana de Fâtima Veiga carTl105 Carvalho
JaclI'lta Luísa Sousa Ante Costa

Odlia Ângela Botelho Ruas Co~ho

P.c. (40%)

A.P. (30%)

E.P.S. (30%)

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

16,00
16,00
12,00
12,00
16,00
12,00
12,00

15,00
17,00
16,00
17,00
11,00
11,00
10,00

NOTA FINAL

16,78
15,74
15,72
14,78
14,10
13,18
11,04

QUARTO: Candidatos excluídos no decurso da aplicação dos métodos de
seleção do procedimento concursal, de caráter eliminatório:-------------------------Nome

Excluído

Notas por aplicação dos M étodos

P.c.

A.P.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

E.P.S.

Mina da Gófla Fernandes da Costa Rocha Barreto

Exc. A
E)(c. A

Mirta da Conceição Vletfa da CoSIa fqt)elro Torres

Exc. A

.....

.....

.....

Rosa Mina de AraújO Lourenço

Exc. A

.....

.....

. ....

Albina da ConceIÇão RNell"a de Mitos

NOTA FINAL

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

Exc. A - Candídatas excluídas por falta de comparência no primeíro método de
seleção, Prova de Conhecimentos (P.C.); --------------------------------------------------2
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m~.:Cã'rytf~ ~~~i5iwM~rWdPfhi<t,qe;ff~ em consideração o art.o 40.0 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
constituída, 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 lista de ordenação final e integrará no mapa
de pessoal desta autarquia , sequencialmente, os candidatos pela ordem de
c Ia ssifi ca çã o fi na I. ---------------------------------------------------------------------------------SEXTO: Foi deliberado, nos termos do art.o 122.° do Código de Procedimento

Administrativo , em conjugação com o art.O30. 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 , conceder o prazo de 10 dias úteis para audiência aos interessados ,
para pronuncia dos candidatos, se assim o entenderem e por escrito, sobre as
d e Iibe rações d a presente ata .-----------------------------------------------------------------Foi deliberado proceder á notificação dos interessados por via postal. O
processo poderá ser consultado dentro do prazo fixado para o efeito.-------------SÉTIMO: Foi deliberado proceder á publicação desta Ata na página oficial da

Câmara

Municipal

de

Viana

do

Castelo,

em

www.cm-viana-

caste lo.pUpU recruta mento-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. ---
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