
Câmara Municipal de Viana do Castelo 

Ata n.0 1 

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, na Câ ,· 

Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pelo Eng.º An ónio 
J 

José Cruz, Comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Viana 

Castelo, pelo Mestre Paulo Jorge Pereira Barreiro, 2.° Comandante 

Operacional Distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana 

do Castelo, da Autoridade de Emergência e Proteção Civil e pela Dra. 

Hirondina da Conceição Passarinho Machado, Chefe de Divisão Administrativa 

e de Recursos Humanos, da Câmara Municipal de Viana do Castelo, na 

qualidade de membros efetivos, tendo por fim proceder à apreciação das 

candidaturas ao procedimento concursal para provimento, do cargo de Adjunto 

Técnico (Apoio à Decisão) do Corpo de Bombeiros Municipais de Viana do 

Castelo, previsto no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Viana do 

Castelo, nos termos e em conformidade com o aviso de abertura publicado no 

Diário da República, li Série n.0 133, ·de 12 de julho, na BEP- Bolsa de 

Emprego Público, sob o n.0 OE202107/0342 e na página oficial da Câmara 

MuniciRal de Viana do Castelo, todos do ano de 2021.---------------------------------

Teve a reunião em vista apreciar as candidaturas apresentadas ao referido 

procedimento Concursal: Carlos Alberto Lemos Patrão, Mário Rogério 

Fernandes Boarqueiro, Ricardo Manuel de Pinho Fernandes, Rui Roque 

Correia dos Santos e Vasco Manuel Rocha Martins:--------------------------------

De seguida o Júri do Procedimento Concursal deliberou por unanimidade:------

Primeiro: Admitir os seguintes candidatos ao referido procedimento concursal: 

Rui Roque Correia dos Santos e Vasco Manuel Rocha Martins. ---------------

Segundo: Excluir os seguintes candidatos ao referido procedimento concursal: 
.,- ' ~ 

a)- por não se encontrar na área de recrutamento, isto é não tem 2 anos de 

experiência na carreira de Técnico Superior: Mário Rogério Fernandes 

Boarqueiro;-----------------------------------------------------------------------------------------

b) Não se encontra na área de recrutamento, por não ter relação jurídica de 

emprego público e assim nem está integrado na carreira de Técnico Superior 
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nem de Bombeiro: Ricardo Manuel de Pinho Fernandes e· Carlos Alberto 

Lemos Patrão.-------------------------------------------------------------------------------------

Terceiro: O Júri deliberou promover a audiência aos interessados, nos termos 

do art.º ·122.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA) conjugado com 

o art.º 22.º da Portaria n.º 125-A/201~, de 30 de abril, pelo prazo de 10 (dez) 

dias úteis, para querendo e por escrito, se pronunciarem sobre o que lhes 

oferecer acerca da referida lista de candidatos.------------------------------------------

Quarto: Foi deliberado proceder à publicação desta Ata na página oficial da 

Câmara Municipal de Viana do Castelo, em www.cm-viana

castelo.pt/ pt/ recrutamento-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.----

(Hirondina da Conceição Passarinho Machado) 
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