
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, na 

Câmara Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pela Dr.ª 

Cláudia Margarida Rocha de Magalhães, Chefe de Divisão de Coesão Social, 

que preside, pela Dr.ª Hirondina da Conceição Passarinho Machado, Chefe de 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e Humanos e Dr.ª Hermínia 

Dulce Alves Sousa Rios Castro Couteiro, dirigente Intermédio de Ili Grau, 

Gestão dos Fundos Comunitários na qualidade de membros efetivos, tendo por 

fim proceder à resposta, face à pronuncia da candidata, Sónia Marlene 

Mendes Esteves, relativamente à Avaliação Curricular, no âmbito do 

procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de emprego público 

em regime de contrato a termo resolutivo incerto, tendo em vista a constituição 

de reserva de recrutamento da carreira/categoria- Técnico Superior -

Economia, para o Programa de Estratégia Local de Habitação, 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 34, de 17 de fevereiro, na BEP 

Bolsa de Emprego Público, OE202202/0535, todos de 2022. ------------------------

PRIMEIRO: Promovida a audiência aos interessados nos termos do art.0 23.0 

da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, verificou-se o pronunciamento da 

candidata, Sónia Marlene Mendes Esteves, que manifestou interesse em ter 

conhecimento detalhado na aplicação dos critérios de avaliação que resultaram 

na avaliação curricular. --------------------------------------------------------------------------

Compulsado o processo de candidatura para procedimento concursal na 

modalidade de relação jurídica de emprego público em regime de contrato a 

termo resolutivo incerto, tendo em vista a constituição de reserva de 

recrutamento da carreira/categoria- Técnico Superior - Economia, para o 

Programa de Estratégia Local de Habitação, 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.º 34, de 17 de fevereiro, na BEP Bolsa de Emprego 
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~ '7;fch M · · 1 d v· d e 1 1/G;,> amara umc1pa e 1ana o aste o 
G 20 valores; FP - 2,0 valores; EP - 3,0 valores; AD - 12 valores; AC -

8, 00 va I ores. ----------------------------------------------------------------------------------------

Contextua I iza nd o: --------------------------------------------------------------------------------

HA - na avaliação curricular foi considerado que a candidata detém as 

habilitações académicas de grau exigido à candidatura (Licenciatura), pelo que 

foi valorizada com 20 valores. ----------------------------------------------------------------

FP - na formação profissional foram valorizados os certificados de formação 

adequados e diretamente relevantes para o desempenho das funções para o 

qual se candidatou, pelo que obteve 2,0 valores. 

EP - dispõe de experiência profissional comprovada na função de economista 

em entidade pública. Apresenta a mesma, declaração para a função de 

Técnica Superior de Economia); na declaração aparece a menção de 

desempenho de funções durante um biénio. Assim, dos comprovativos 

apresentados extrai-se esta experiência profissional nas atividades inerentes 

ao posto de trabalho de Técnica Superior Economia pelo que se considera que 

a nota atri bu íd a está correta. ------------------------------------------------------------------

AD - na avaliação do desempenho foi-lhe atribuído 12 valores dado que não 

dispõe de Avaliação do Desempenho por não lhe ser aplicável ou por não lhe 

ter sido aplicada por causas que não lhe são imputáveis. ----------------------------

Assim considera-se que a avaliação curricular atribuída está correta e conforme 

com a ata de critérios.----------------------------------------------------------------------------

S E G U N DO: 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-pessoal ----------------------------------------------------------

E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, da qual para constar, 

se lavrn~z:r::~~LJ:::~~ 

(Cláudia Margarid cy de Magalhães) 

(Hirondina da Conceição Pass · o Machado) 
• ) 1 ~ 
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(Hermínia Dulce Alves Sousa Rios Castro Couteiro) 
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