
Câmara Municipal de Viana do Castelo 

Ata n.º 1 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, na Câmara 

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

Equipamentos Telecomunicações e Energias, Eng.º António Oliveira Barros, pelo 

Dirigente Intermédio de 3.0 Grau de Telecomunicações e Energias, Eng.º Rui Ribeiro 

Cruz e pela Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, Dr.ª Hirondina da 

Conceição Passarinho Machado na qualidade de membros efetivos, tendo por fim 

proceder à apreciação de candidaturas e admissão e exclusão dos candidatos ao 

procedimento concursal na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, tendo em vista o preenchimento de bolsa de recrutamento para 

Técnico Superior Engenheiro Eletrotécnico, da carreira geral de Técnico Superior, 

previsto no mapa de pessoal próprio da Câmara Municipal de Viana do Castelo, nos 

termos em conformidade com o aviso publicado no Diário da Republica, li Série, n.0 187, 

de 24 de setembro e na BEP-Bolsa de Emprego Público, OE202109/0575, todos de 

2 O 21 . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

procedimento concursal e proceder a verificação dos elementos exigidos, tendo-se 

verificado que concorreram os seguintes candidatos: António Sérgio Leite Machado, 

Beatriz Traila Pires, David Ricardo Fernandes, Diogo Nuno Fernandes, Joel 

Fernando Malheiro Alves, Paulo Jorge Costa Lima, Paulo Jorge Vitorino Grandão 

e Ricardo Ferreira Moreno. -----------------------------------------------------------------------------

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

PRIMEIRO: Admitir os seguintes candidatos ao procedimento concursal: António 

Sérgio Leite Machado, Beatriz Traila Pires, Paulo Jorge Costa Lima, Paulo Jorge 

Vitorino Grandão e Ricardo Ferreira Moreno. ----------------------------------------------------

SEGUNDO: Admitir condicionalmente os seguintes candidatos, devendo apresentar-se 

na Secção Administração de Pessoal, no prazo abaixo indicado, para apresentar 

comprovativo de nível habilitacional de grau de complexidade funcional 3 (Licenciatura 

Engenharia Eletrotécnica) David Ricardo Fernandes e Diogo Nuno Fernandes. ------

TERCEIRO: Excluir o seguinte candidato por r;ião ser detentor de nível habilitacional de 

grau de complexidade funcional 3, requisito presente no ponto 4.2 do aviso de abertura 

, 

J oe I Fernando Ma I hei ro AI ves. _________________________________________ :_ __ ;---------------------------
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QUARTO: 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-A72019, 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 

1 ista de ca nd id atos. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

Municipal de Viana do Castelo e em www.cm-viana-castelo.pt/pt/recrutamento-pessoal. 

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. --------------------------

v (António Oliveira 

(Rui Ribeiro Cruz) 

(Hirond~a-rinho Machado) 
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