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âmara Municipal de Viana do Castelo 
Ata n.0 1 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, na 

Câmara Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pelo, Dr. Rui 

Alberto Faria Viana, Chefe de Divisão de Biblioteca, Dr.ª Filipa Cunha Silva 

Amorim, Dirigente Intermédio de 3.0 Grau, responsável pelo Gabinete de 

Arquivo e Memória e Dr.ª Hirondina da Conceição Passarinho Machado, Chefe 

de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, na qualidade de membros 

efetivos, tendo por fim proceder à apreciação de candidaturas, para efeitos de 

admissão e exclusão dos candidatos ao Procedimento Concursal, em regime 

de mobilidade interna na categoria, a operar entre órgãos ou serviços, 1 

trabalhador (m/f) integrado na carreira e categoria de Assistente Técnico -

função - Arquivo, nos termos em conformidade com o aviso publicado na 

intranet do Município de Viana do castelo e na Bolsa de Emprego Público, 

número OE202204/0101 na data de 05 de abril de 2022.-----------------------------

-------Teve a reunião em vista apreciar as candidaturas apresentadas ao 

referido procedimento concursal e proceder à verificação dos elementos 

exigidos, tendo-se verificado que concorreram as seguintes candidatas: Isabel 

da Liberdade da Cunha Rodrigues e Maria da Conceição da Torre 

Fernandes. De seguida o Júri deliberou por unanimidade. ---------------------------

PRIMEIRO: Admitir o seguinte candidato ao procedimento concursal: Isabel 

da Liberdade da Cunha Rodrigues. ------------------------------------------------------

SEGUNDO: Excluir a seguinte candidata, por não cumprir com o requisito 6 do 

aviso de abertura, isto é, não comprova estar a exercer funções de Arquivo, 

Maria da Conceição da Torre Fernandes. ----------------------------------------------

TERCEIRO: Nos termos do art.º 25.0 da Portaria n.0 125-A/2019 de 30 de abril , 

publicita-se, após realização do primeiro método de seleção, Avaliação 

Curricular (A.C.) o valor resultante daquele método: ------------------------------------

1.0 Método de Seleção - Avaliação Curricular 

1.2 Método de Seleção 

Nome 

A.C. (50%) 

Isabel da Liberdade da Cunha Rodrigues 19,08 
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~~fil:OQ: O Júri deliberou proceder à marcação do 2.0 método de Seleção, 

Entrevista de Profissional de Seleção (E.P.S.), de caráter eliminatório, para o 

candidato admitido no método anterior, dia 19 de maio de 2022 pelas 10:30 

horas, nas instalações do Município de Viana do Castelo. ---------------------------

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

do art.0 122.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA) conjugado com 

o art.0 22. 0 da Portaria n.0 125-A/2019, 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. -----------------------------------------

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

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

ca ste lo . pU pU recruta me nto-pe ssoa 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. ---
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