
Câmara Municipal de Viana do Castelo 

ATA N.0 2 

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do 

Município de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pela Eng.ª Maria da Cruz 

Ramos, Chefe de Divisão de Vias e Infraestruturas da autarquia de Viana do Castelo, 

pelos vogais efetivos, Dr. Pedro Henrique Pereira Rodrigues da Cruz, Técnico 

Superior de Recursos Humanos e Sérgio Manuel Alves Oliveira Moreira, Encarregado 

Operacional, na qualidade de membros, tendo por fim publicitar a classificação obtida 

no último método de seleção - Entrevista de Avaliação de Competências (E.A.C.) e 

agendar a realização do ultimo método de seleção, Prova Prática (P.P.) em face desse 

do Procedimento concursal comum de recrutamento para constituição de bolsa de 

recrutamento para carreira/categoria de assistente operacional - Motorista de Pesados, 

em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos em 

conformidade com o aviso n.0 19280/2021 publicado no Diário da República li Série, n.º 

198, de 12 de outubro de 2021, na BEP - Bolsa de Emprego Público, oferta sob o n.º 

O E2 O 211 0/0 2 09. ---------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMEIRO Promovida a audiência aos interessados, relativamente ao 1 .º método de 

seleção, Avaliação curricular (A.C.) nos termos do art.0 23.º da Portaria n.º 125-A/2019, 

de 30 de abril , não se verificou o pronunciamento dos candidatos. ---------------------------

SEGUNDO: A reunião teve em vista publicitar a classificação obtida no método de 

seleção - Entrevista de Avaliação de Competências (E.A.C.). ------------------------------

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

publicita-se após a realização do último método de seleção, Entrevista de Avaliação 

de Competências (E.A.C.), de caráter eliminatório, conforme preceituado pelo n.º 9 do 

art.0 9.0 da mesma Portaria, o seguinte resultado: -------------------------------------------------

Lista Intercalar - 2.0 Método de Seleção - Entrevista de Avaliação de Competências (E.A.C.) 

Nome 

Carlos Manuel Araújo Al-.es 
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APCER 2006/CEP.2682 

Notas por aplicação dos Métodos 

2.2 Método de Seleção 

E.A.C. (25%) 

16,00 
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-=.........;.;;...;;..;.....aa,. ~ O júri deliberou excluir o candidato, Carlos Daniel Dias Barros, por falta de 

comparência no segundo método de seleção, Entrevista de Avaliação de 

Competências (E.A. C.) ------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO: Com a duração máxima de 60 minutos, de realização individual, 

consistirá em trabalhos de motorista de pesados, a realizar no dia 24 de janeiro de 

2022 pelas 1 0h00. Os candidatos deverão apresentar-se na entrada do Parque 

Empresarial de Lanheses, Estrada do Engenho, nas coordenadas: 41 º44'46.4"N 

8º41'22.B"W.---------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Júri sugere a utilização de equipamentos de proteção individual. --------------------------

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

Município de Viana do Castelo, em http://www.cm-viana-castelo.pt/ -------------------------

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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