Câmara Municipal de Viana do Castelo

A 12 de março de 2019, na Câmara Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri

/lf;)-

constituído pela Sra. Vereadora da Educação 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, Ora.
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, Ora. Hirondina da Conceição Passarinho
Machado, na qualidade de membros efetivos do Júri do 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 Diário da República 2ª Série, nº 87
de 07 de maio de 2018, alterada e republicada conforme publicação no Diário da
República, nº 230, de 29 de novembro de 2018; nos termos e em conformidade com o
aviso de abertura publicado no Diário da República , 2ª série, n.º 239, de 12 de dezembro
de 2018, na BEP - Bolsa de Emprego Público, oferta sob o n.0 OE 201812/0468 e no
Jornal Correio da Manhã, de 15 de dezembro de 2018. A ata prévia de critérios (ou nº
1), onde constam os parâmetros de avaliação dos candidatos foi publicitada
conjuntamente com o aviso de abertura na plataforma eletrónica do município,

www.cm-via na-castelo.pt/pt/recrutamento-pessoa 1. ----------------------------------------------Teve a reunião em vista traduzir em ata e proceder à publicitação dos resultados do 2°
método de seleção - Entrevista Pública (EP) e em face desse resultado atribuir a
classificação final dos candidatos admitidos ao procedimento concursal, tendo em vista
o preenchimento do cargo de direção intermédia de 3° grau - chefe da unidade orgânica
de 3° grau - Gabinete de Arquivo e Memória. -----------------------------------------------------PRIMEIRO: O júri deliberou por unanimidade dar a conhecer o resultado da Entrevista
Pública (EP), cujo resultado foi obtido por média aritmética simples de todos os fatores
em apreciação ora estabelecidos na ata prévia de critérios. ------------------------------------
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2° MÉTODO DE SELEÇÃO (EPS)

ENTREVISTA PUBLICA (EP)
CANDIDATOS

Sentido
crítico

Competênci

Expressão

a técnica

e fluência

Motivação

Classificação
(EP)

verbais

Filipa

da

Cunha

e

Silva

15,00

14,00

15,00

16,00

15,00

15,00

15,00

14,00

14,00

14,50

Amorim
Vítor Hugo Loureiro Marinho

SEGUNDO: O Júri deliberou por unanimidade, face aos resultados obtidos na Entrevista
Pública de Seleção, acima publicitada e da avaliação curricular tornada pública na ata
anterior (nº 2) e oportunamente notificada, atribuir a classificação final. --------------------Face ao que antecede, torna-se pública a nota de classificação final dos candidatos que
terminaram o procedimento, por aplicação da fórmula ponderada de CF= AC*0,40 +
EP*O, 60 : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO FINAL (CF)

V

CLASSIFICAÇÃO PONDERADA
METODOS DE SELEÇÃO
CANDIDATOS

CLASSIFICAÇÃO
AVALIAÇAO

ENTREVISTA

CURRICULAR 40%

PUBLICA 60%

Filipa da Cunha e Silva Amorim

18,083 40% - 07,23

15,00 60% - 09,00

16,23

Vítor Hugo Loureiro Marinho

17,250 40% - 06,90

14,50 60% - 08,70

15,60

FINAL (CF)

TERCEIRO: O Júri deliberou, por unanimidade considerando o disposto no nº 13 do
artigo 21° da lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada à administração local pela lei nº
49/2012, de 29 de agosto, na atual redação, não conceder audiência aos interessados.-
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QUARTO: Nos termos do nº 6 do artigo 21° da lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada

pelas leis nº 51 /2005, de 3 de agosto; 64-A/2008, de 31 de dezembro; 3-B/2010, de 28
de abril; 64/2011 , de 22 de dezembro e 68/2013, de 29 de agosto; 128/2015 de 3 de
setembro, adaptada à administração local pela lei nº 49/2012, de 29 de agosto; o Júri
propõe a nomeação, em regime de comissão de serviço em cargo dirigente intermédio
de 3° grau, da candidata Filipa da Cunha e Silva Amorim. -----------------------------------QUINTO: Mais foi deliberado publicitar a presente ata e proceder à sua divulgação na

página oficial da Câmara Municipal de Viana do Castelo, em www.cm-vianacastelo.pt/pt/recrutamento-pessoal. _ _ _ _ _ __ __ _ __ __ _ __ _ __
E por nada mais haver a acrescentar, foi dada por terminada a reunião, da qual para
constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os membros efetivos
do Júri:
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Ora. Maria Clotilde Oliveira Costa de Mendonça Amaral

rja. Hirondina Conceiç o Passarinho Machado
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. Homologo,

OPr-rr•~~ãmara,
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DIRIGENTE
INTERMÉDIO DE 3° GRAU - UO 3° GRAU - CHEFE DE GABINETE DE ARQUIVO E
MEMÓRIA
Aviso publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 239, de 12 de dezembro de 2018.

PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO
O Júri designado por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal no procedimento
de recrutamento e seleção com vista ao provimento de cargo de direção intermédia de
3° grau - chefe da unidade orgânica de 3° grau - Gabinete de Arquivo e Memória, de
harmonia com a ata nº 3, de 12 de março de 2019, tendo terminado o procedimento,
vem submeter a homologação o processo e, nos termos do disposto no nº 6 do artigo
21 ° da lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação, adaptada à administração local
por força da lei n°49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, propor a designação
em regime de comissão de serviço da candidata Filipa da Cunha e Silva Amorim no
referido cargo, por considerar, após aplicação dos métodos de seleção, por análise e
avaliação dos curricula dos candidatos e das entrevistas públicas, ser a que melhor
corresponde ao perfil pretendido para prosseguir as atribuições e objetivos da unidade
orgânica municipal para que se recruta.
Viana do Castelo, 12 de março de 2019.
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