
Câmara Municipal de Viana do Castelo 

Ata n.0 3 

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, na Câmara 

Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pela Chefe de Divisão 

Jurídica, Dr.ª Ariana Gouveia Ribeiro, pelo Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, Dr8 Hirondina da Conceição Passarinho Machado e pelo Técnico 

Superior/Recursos Humanos, Dr. Pedro Henrique Pereira Rodrigues Cruz, na 

qualidade de membros efetivos do Júri do procedimento concursal para recrutamento 

em regime de mobilidade intercarreiras a operar entre órgãos ou serviços de um 

trabalhador (m/f) para a carreira e categoria de Assistente Técnico - função 

administrativa, para a Divisão Jurídica, nos termos e em conformidade com o aviso 

publicado na página eletrónica do Município de Viana do Castelo e na Bolsa de 

Emprego Público, com a oferta n.º OE202205/1114, de 30 de maio de 2022.-------------

Teve a reunião em vista atribuir a classificação do 2.0 método de seleção, Entrevista 

Profissional de Seleção (E. P.S.) de carater eliminatório, para os candidatos 

admitidos no método anterior. Realizada a entrevista profissional de seleção, verificou

se a presença das seguintes candidatas: Maria dos Anjos Lourenço Monteiro Guardão 

Lima e Maria Sónia Soares de Araújo. --------------------------------------------------------------

PRIMEIRO: Aplicado o método de seleção, o Júri deliberou, por unanimidade, atribuir 

em ata a classificação obtida na entrevista profissional de seleção, e, nos termos do 

artigo 25.º da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, publicitar o resultado do método, 

com ponderação de 50% a ser considerada na fórmula de classificação final: ------------

ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO {EPS) 

ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO (EPS) 

Candidatos C1 C2 C3 C4 TOTAL 

15% 20% 50% 15% 

Maria Sónia Soares de Araújo 16,00 12,00 12,00 16,00 13,20 

Maria dos Anjos Lourenço Monteiro 12,00 12,00 8,00 12,00 10,00 

Guardão Lima 
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Legenda: C1 - atitude: C2 - conhecimentos. formação e motivação; C3 - experiência na área: C4 - Capacidade de 
1
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expressão, fluência e correção do discurso. V 
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SEGUNDO: De harmonia com os critérios definidos em complementaridade ao aviso 

de abertura, em função das classificações obtidas nos dois métodos, o Júri deliberou, 

por unanimidade, atribuir a seguinte classificação final, por aplicação da seguinte 

fórmula ponderada: -----------------------------------------------------------------------------------------

C LAS SI FICA CÃO FINAL - (CF) = AC (50%) + EPS (50%) 

Candidatos AC EPS CF 

Maria Sónia Soares de Araújo 19,00 13,20 16,10 

Maria dos Anjos Lourenço Monteiro Guardão Lima 10,20 10,00 10,10 

TERCEIRO: O Júri deliberou, por unanimidade, conceder audiência aos interessados, 

nos termos do artigo 120° e seguintes do código de procedimento administrativo, pelo 

prazo de 1 O dias úteis, para pronuncia acerca das deliberações constantes da 

presente a ta . -------------------------------------------------------------------------------------------------

QUARTO: Foi deliberado notificar os candidatos por correio eletrónico e proceder à 

publicitação desta Ata na página oficial da Câmara Municipal de Viana do Castelo, em 

www.cm-viana-castelo.pt/pt/recrutamento-pessoal. ----------------------------------------------

E, por nada mais haver a tratar, foi e cerrada a reunião, da qual para constar, se 

lavrou a presente ata que vai ser assina todos os membros do Júri. -----------------

Ariana Gouveia Ribeiro 
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