Câmara Municipal de Viana do Castelo

ATA N.o 2
A 19 de fevereiro de 2019, na Câmara Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri
constituído pela Sra. Vereadora da Educaçâo e Qualificação, Cultura, Património e
Turismo , da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Professora Maria José Afonso
Guerreiro Silva, pela Chefe de Divisão do Arquivo Distrital de Viana do Castelo, Dra .
Maria Clotilde Oliveira Costa de Mendonça Amaral , convidada a integrar o Júri do
procedimento e pela Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos da
Câmara Municipal de Viana do Castelo, Dra . Hirondina da Conceição Passarinho
Machado, na qualidade de membros efetivos, tendo por fim proceder à admissão ou
exclusão dos candidatos ao procedimento concursal para recrutamento e seleção para
provimento de 01 cargo de direção intermédia de 3° grau - chefe da unidade
orgânica de 3° grau - Gabinete de Arquivo e Memória, em regime de comissão de
serviço, de harmonia com o regulamento de organização dos serviços municipais e
estrutura flexível publicado no Diàrio da República 2" Série, nO 87 de 07 de maio de
2018, alterada e republicada conforme publicação no Diário da Repúbl ica, nO 230, de 29

de novembro de 2018; nos termos e em conformidade com o aviso de abertura
publicado no Diàrio da República, 2" série, n" 239, de 12 de dezembro de 2018, na BEP
- Bolsa de Emprego Público, oferta sob o n" OE 201812/0468 e no Jornal Correio da
Manhã, de 15 de dezembro de 2018. Aata prévia de critérios (ou nO 1), onde constam
os parâmetros de avaliação dos candidatos foi publicitada conjuntamente com o
aviso de abertura na plataforma
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Teve a reunião em vista apreciar as candidaturas apresentadas, bem como proceder à
verificação dos elementos exigidos no aviso de abertura do concurso . Teve ainda por
fundamento dar inicio à aplicação do primeiro método de seleção - Avaliação
Curricular (AC) aplicável aos candidatos admitidos ao procedimento, nos termos da ata
prévia de critérios de seriação publicitada em simultâneo com o aviso de abertura do
pro ced ime nto . -----------------------------------------------------------------------------------------------PRIMEIRO: Apresentaram-se a concurso os seguintes candidatos : Filipa da Cunha e
Silva Amorim e Vítor Hugo Loureiro Marinho. -------------------------------------------------------
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De seguida o Júri do Concurso deliberou por unanimidade: ----------------------------------SEGUNDO: Analisadas as candidaturas e verificada a titularidade dos requisitos
habilitacionais e jurídico-funcionais, o Júri deliberou por unanimidade admitir os
candidatos Filipa da Cunha e Silva Amorim e Vítor Hugo Loureiro Marinho. -------------TERCEIRO: Considerando que a totalidade dos candidatos se encontram
admitidos, o Júri deliberou por unanimidade dar inicio à aplicação dos métodos
de seleção e em conformidade traduzir em ata e publicitar os resultados obtidos por
aplicação do 1° método de seleção - Avaliação Curricular (AC), método com
ponderação de 40% na classificação final, de harmonia com os critérios definidos na ata
prévia de critérios publicitada em anexo ao aviso de abertura, conforme lista ordenada
alfabeticamente e que se segue: -----------------------------------------------------------------------AVALlAÇAO CURRICULAR (AC)

CANDIDATOS

(AC)

Filipa da Cunha e Silva Amorim

18,083

Vitor Hugo Loureiro Marinho

17,250

QUARTO: Face ao que antecede, o Júri deliberou, por unanimidade proceder á
marcação da entrevista de seleção (EP) para o dia 12 de março de 2019, pelas 09h30
no Salão Nobre da Cãmara Municipal de Viana do Castelo, sita no Passeio das
Mordomas da Romaria , em Viana do Castelo. -----------------------------------------------------QUINTO: . Ao abrigo do nO 13 do artigo 210 da Lei nO 2/2004, de 15 de janeiro, na atual

V

redação , a adaptada á Administração Local pelo Decreto-Lei nO 49/2012, de 29 de
agosto, o procedimento concursal é urgente e de interesse público, não havendo lugar
a aud iência dos interessad os. --------------------------------------------------------------------------SEXTO: Foi deliberado proceder á publicitação desta ata na página oficial da Câmara
Municipal de Viana do Castelo, em www.cm-viana-castelo .ptlptlrecrutamento-pessoal. E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião , da qual para constar, se lavrou
a presente ata, que vai ser assinado por todos os membros efetivos do Júri. --------------
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