Câmara Municipal de Viana do Castelo

ATA N. 0 2
A 18 de março de 2019, na Câmara Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri
constituído por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, presidido pela
Vereadora da área de Educação e Qualificação, Cultura, Património e Turismo,
Professora Maria José Afonso Guerreiro da Silva; pelo Diretor de Departamento de
Cultura, Educação e Desporto, Dr. Manuel Isaías de Carvalho Alves e pela Chefe de
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, Ora. 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 2° grau - Chefe de
Divisão de Educação, em regime de comissão de serviço, de harmonia com o

regulamento de organização dos serviços municipais publicado no Diário da República
2ª Série, nº 87 de 07 de maio de 2018, alterada e republicada no Diário da República,
2ª Série, 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.0 13, de 18 de janeiro de
2019, na BEP- Bolsa de Emprego Público, oferta sob o n.º OE 201901 /0410 e no Jornal
Correio da Manhã de 19 de janeiro de 2019. -------------------------------------------------------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-viana-castelo.pt/pt/recrutamento-pessoal. -------------Teve a reunião em vista apreciar as candidaturas apresentadas, bem como proceder à
verificação dos elementos exigidos no aviso de abertura do concurso, tendo-se
verificado que concorreram os seguintes candidatos: Abel Lima Baptista, Ana Cristina
de Lemos Ferreira, Maria Fernanda Enes Trigo Arieira , Nícia Paula Marujo Rodrigues,
Sara Margarida Nogueira Abade da Silva. ----------------------------------------------------------De seguida o Júri do Concurso deliberou por unanimidade: ------------------------------------
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PRIMEIRO: Admitir os seguintes candidatos ao referido procedimento concursal : ------

Abel Lima Baptista, Ana Cristina de Lemos Ferreira, Maria Fernanda Enes Trigo Arieira
e N íci a Pau la Marujo Rodrigues. -----------------------------------------------------------------------5 E G U N DO: Excluir a seguinte candidata, pelos motivos a seguir discriminados,

conforme explicitado no aviso de abertura do procedimento concursal:---------------------a) Por não ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo

indeterminado (contrato de trabalho em funções

públicas

por tempo

indeterminado), de acordo com a alínea a) do número 5. do aviso de abertura,
aviso nº 1226/2019: Sara Margarida Nogueira Abade da Silva. ---------------------TERCEIRO: Foi deliberado por unanimidade proceder a diligências complementares,

nos termos do artigo 117º do código de procedimento administrativo (D.L. nº 4/2015, de
07.01) e solicitar ao candidato Abel de Lima Baptista que promova a junção ao
processo, no prazo de 1O dias úteis, de elementos comprovativos da avaliação de
desempenho atribuída nos últimos 3 períodos avaliados

e homologados, em

conformidade com o exigido na alínea d) do nº 4 do aviso de abertura do procedimento,
aviso nº 1226/2019; bem como no item 1 -Avaliação Curricular da ata prévia de critérios
(ou ata nº 1) publicitada complementarmente ao aviso; sob pena de não poderem ser
considerados em sede de avaliação curricular. ----------------------------------------------------QUARTO: Nos termos do 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, o procedimento é urgente e
de interesse público, não havendo lugar a audiência dos interessados. --------------------QUINTO: Foi deliberado notificar os candidatos das deliberações constantes da

presente ata e proceder à publicitação desta ata na página oficial da Câmara Municipal
de Viana do Castelo, em www.cm-viana-castelo.pUpUrecrutamento-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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