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Aos dezassete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, na
Câmara Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pelo Chefe de
Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, Eng.o José Paulo Dantas Vieira , pela
Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, Ora Hirondina
Conceição Passarinho Machado e Eng .a Maria Fabíola Santos Oliveira ,
Técnica Superior Engenheira Florestal , tendo por fim proceder à admissão e
exclusão definitiva dos candidatos, assim como , definir a data e os local para a
realização do primeiro método de seleção, prova teórica de conhecimentos
(PC) do procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de bolsa de
recrutamento para Técnico Superior - Engenheiro (a) Florestal da carreira geral
de Técnico Superior, 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 144 de 27 de julho , na BEP Bolsa de Emprego
Público OE201807/0731 e no Jornal "Correio da Manhã" de 28 de julho, todos
de 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------PRIMEIRO: Promovida a audiência aos interessados nos termos do n.o 1 do
art.O 30.° da Portaria n.o 83-A/2009 , de 22 de janeiro , alterada e republicada
pela portaria n.o 145-A/2011 , de 6 de abril, verificou-se o pronunciamento dos
cand idatos, Ana Maria dos Reis Barreira, António Manuel Amaral Ferreira
de Azevedo, António Vasco Brandão Cerqueira, José Pedro Madureira
Alves, Maria João Vidigal Fernandez Pinto da Mota e Miguel Ângelo
Nogueira da Costa Carvalho de Sousa, tendo procedido à apresentação do
cartão de cidadão válido ou bilhete de identidade e cartão de contribuinte fiscal ,
válidos, de acordo com o solicitado no ponto 6.1 do aviso de abertura e na ata
anterior.----------------------------------------------------------------------------------------------O candidato, Renato Afonso Freire Rodrigues Bragança, apresentou o
certificado de habilitações com descriminação das unidades curriculares, tendo
o júri decidido que o exponente reúne a Licenciatura adequada para ser
ad miti do.---------------------------------------------------------------------------------------------A candidata, Maria Miguel Teíxeira Cruz, através de ofício, declarou sob
compromisso de honra , que todos os documentos e elementos constantes no
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''''sso de candidatura eram verdadeiros, tendo o júri do procedimento
concursal aceite e deliberado admitir a candidata.---------------------------------------De seguida o Júri deliberou por unanimidade.---------------------------------------------

SEGUNDO:

Admitir

definitivamente

os

seguintes

candidatos

ao

procedimento concursal : Ana Maria Azevedo Ferreira, Ana Maria dos Reis

Barreira , António Manuel Amaral Ferreira de Azevedo , António Vasco
Brandão Cerqueira, Cristina Maria Barbosa Miranda , Dulce Raquel de
Lima Amorim Pereira Mota, José Pedro Madureira Alves , Luis Mariano
Gonçalves de Freitas , Maria João Vidigal Fernandez Pinto da Mota, Maria
João Saramago Azevedo, Maria Miguel Teixeira Cruz, Miguel Ângelo
Nogueira da Costa Carvalho de Sousa , Renato Afonso Freire Rodrigues
Bragança, Sandra Cristina Gonçalves Nunes e Susana Isabel Gonçalves
Pereira.---------------------------------------------------------------------------------------------

TERCEIRO: Excluir a seguinte candidata, por não apresentar certificado de
habilitações com menção da licenciatura em Engenharia Florestal , de acordo
com o requisito previsto no ponto 3.2 do aviso de abertura: Cristiana Ribeiro
Costa.-------------------------------------------------------------------------------------------------

QUARTO: Excluir as seguintes candidatas, por não apresentarem certificado
de habilitações com menção da licenciatura em Engenharia Florestal , de
acordo com o requisito previsto no ponto 3.2 do aviso de abertura, por não
apresentarem o cartão de cidadão ou bilhete de identidade e cartão de
contribuinte fiscal , de acordo com o solicitado no ponto 6.1 e por não
procederem à entrega do impresso próprio de utilização obrigatória, modelo n.O
232/*, como previsto no aviso de abertura : Ana Rita Rodrigues Amorim e
M ari na Faria de Sousa. -------------------------------------------------------------------------

QUINTO: Excluir a seguinte candidata , por não apresentar certificado de
habilitações com menção da licenciatura em Engenharia Florestal , de acordo
com o requisito previsto no ponto 3.2 do aviso de abertura e por não
apresentarem o cartão de cidadão ou bilhete de identidade e cartão de
contribuinte fiscal , de acordo com o solicitado no ponto 6.1 do aviso supra
referido: Ana Rita Braga Mendes de Lima.-----------------------------------------------

SEXTO: Excluir a seguinte candidata , por ter entregue a candidatura , após o
prazo definido no ponto 1 do aviso de abertura , isto é, dez dias úteis contados
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"'ta da publicação do aviso na 2" série do Diário da República : Vanessa

Alexandra Batalha Passeiro.-----------------------------------------------------------------SÉTIMO: O júri deliberou proceder à marcação da prova teórica de
conhecimentos (PC), de carater eliminatório, conforme o especificado no
aviso de abertura no ponto 7.2 .1.-------------------------------------------------------------Assim, a prova teórica de conhecimentos, com a duração máxima de 60
minutos, será realizada no dia 4 de fevereiro de 2019 pelas 14:30 horas , nas
instalações dos Serviços Sociais dos trabalhadores Municipais de Viana do
Castelo, sita na Praça D. Maria li , n.o113, na mesma cidade, para os
candidatos: Ana Maria Azevedo Ferreira , Ana Maria dos Reis Barreira,
António Manuel Amaral Ferreira de Azevedo, António Vasco Brandão
Cerqueira , Cristina Maria Barbosa Miranda , Dulce Raquel de Lima Amorim
Pereira Mota, Luís Mariano Gonçalves de Freitas , Maria João Vidigal
Fernandez Pinto da Mota, Maria João Saramago Azevedo, Maria Miguel
Teixeira Cruz, Miguel Ângelo Nogueira da Costa Carvalho de Sousa,
Renato Afonso Freire Rodrigues Bragança , Sandra Cristina Gonçalves
Nunes e Susana Isabel Gonçalves Pereira .--------------------------------------------OITAVO: O júri deu inicio ao método de seleção, avaliação Curricular (AC),
sendo este , o primeiro método de seleção do candidato, José Pedro
Madureira Alves.---------------------------------------------------------------------------------NONO: É permitida a consulta da legislação simples, não anotada , na prova
teó rica de con heci m entos. ----------------------------------------------------------------------DÉCIMO: Foi deliberado proceder à publicação desta Ata na página oficial da
Câmara

Municipal

de

Viana

do

Castelo ,

em

www.cm-viana-

ca ste lo.ptJptJrecruta 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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