
Câmara Municipal de Viana do Castelo 

Ata nº 3 

A 19 de agosto do ano de 2022, na Câmara Municipal de Viana 

constituído pela Chefe de Divisão de Projeto, Arqt.ª Marta Isabel Monteiro da Silva, pela Chefe 

de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, Dra. Hirondina da Conceição Passarinho 

Machado e pelo Técnico Superior de Arquitetura, Arqt.0 Hugo Miguel Correia Soares, no 

âmbito do procedimento para recrutamento, em regime de mobilidade interna na categoria, a 

operar entre órgãos ou serviços, de 01 trabalhador (m/f) integrado na carreira e categoria 

de Técnico Superior - Arquiteto, nos termos em conformidade com o aviso publicado na 

página eletrónica do Município de Viana do Castelo e na Bolsa de Emprego Público, com a 

oferta nº OE202206/00180, publicitado a 06 de junho de 2022. --------------------------------------

A reunião teve por fim publicitar a lista de ordenação final homologada do procedimento para 

o recrutamento de 01 Técnico Superior - função de Arquiteto, para a Divisão de Projeto. ---

De seguida, o Júri deliberou por unanimidade: -----------------------------------------------------------

Promovida a audiência aos interessados, nos termos do art.º 122.º do Código de 

Procedimento Administrativo (C.P.A.) não se verificou a pronúncia dos candidatos excluídos 

ou ordenados, pelo que o Júri deliberou confirmar as deliberações publicitadas na ata nº 2, 

de 08 de julho de 2022. ------------------------------------------------------------------------------

PRIMEIRO: O Júri deliberou por unanimidade confirmar a classificação atribuída ao 2° 

método de seleção - entrevista profissional de seleção (E.P.S.), com ponderação de 50% na 

fórmula de classificação final , o valor resultante daquele método: ------------------------------------

2.0 Método de Seleção - Entrevista Profissional de Seleção 

Notas por aplicação dos Métodos 

Nome 2.2 Método de Seleção 

E.P.S. {500/4) 

André Miguel Barreira Mimoso Lopes 
1- --- -

15,00 
Paulo Sérgio Oliveira de Morais 16,00 
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SEGUNDO: O Júri deliberou ainda confirmar a exclusão do candidato Luís Filipe Ferreira 

Oliveira Gonçalves por falta de comparência no segundo método de seleção, Entrevista 

P rofiss io na I de Seleção.-------------------------------------------------------------------------------------------

TE R CEI R O: Face ao que antecede, o Júri deliberou por unanimidade confirmar a ordenação 

final , tendo os candidatos ficado ordenados conforme disposto na grelha classificativa que se 

segue, obedecendo a classificação final à aplicação da fórmula ponderada de: CF= (A.C.x0,5) 

+ (E. P. Sx0, 5 ): ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista Unitária de Ordenação Final 

Notas por aplicação dos Métodos 

Nome 
1.º Método de Seleção 2.º Método de Seleção 

NOTA FINAL 

A.C. (50%) E.P.S. (50%) 

Paulo Sérgio Oliveira de Morais 17,08 16,00 16,54 

André Miguel Barreira Mimoso Lopes 13,12 15,00 14,06 

QUARTO: O Júri deliberou, por unanimidade, submeter o presente processo de recrutamento 

a homologação do Sr. Presidente da Câmara Municipal, propondo a contratação em regime 

de mobilidade, na categoria, do candidato graduado em primeiro lugar, Arqº Paulo Sérgio 

Oliveira de Morais, ao abrigo dos artigos 92° e seguintes da lei geral do trabalho em funções 

públicas, aprovada pela lei nº 35/2014, de 20 de junho. -----------------------------------------------

QUINTO: Para conhecimento das deliberações constantes desta ata foi deliberado pelo Júri 

proceder à sua notificação por correio eletrónico e publicitar a ata na página eletrónica do 

Município em http://www.cm-viana-castelo.pUpt/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 assinad pelos membros efetivos do Júri. --------------------------------. 
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