
Câmara Municipal de Viana do Castelo 
Ata n.0 3 

Aos quatro 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 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. António Alberto Moreira Rego, Chefe da Divisão 

Financeira e de Desenvolvimento Económico, no impedimento da Dr.ª Hermínia Dulce 

Alves Sousa Rios Castro Couteiro, dirigente Intermédio de Ili Grau, Gestão dos 

Fundos Comunitários, tendo por fim proceder à aplicação do segundo método de 

seleção, Entrevista Profissional de Seleção, e em face desse resultado atribuir a 

classificação final e proceder à ordenação dos candidatos admitidos ao 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 Público, OE202202/0535, todos de 2022. ---------

PRIMEIRO: Promovida a audiência aos interessados nos termos do art.º 23.º da 

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

Sónia Marlene Mendes Esteves e Ana Filipa Carvalho de Azevedo. As opositoras 

ao procedimento, manifestaram interesse em ter conhecimento detalhado na aplicação 

dos critérios de avaliação que resultaram na avaliação curricular. A pretensão da 

candidata, Sónia Marlene Mendes Esteves, foi respondida pelo júri do Procedimento 

Concursal em sede de ata (ata 2).---------------------------------------------------------------------

Relativamente à candidata, Ana Filipa Carvalho de Azevedo, compulsado o 

processo de candidatura para procedimento concursal folhas 218 e seguintes, verifica

se que a candidata dispôs da seguinte valoração: ------------------------------------------------

HAB - 20 valores; FP - 3,0 valores; EP - 2,0 valores; AD - 12 valores; AC - 7,80 

va I ores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contextua I i za n do: -------------------------------------------------------------------------------------------

H A - 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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'-OF1"1' " --~e. a 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 3, O valores. ------------------------------------------------------------

EP - dispõe de experiência profissional comprovada na função para o qual se 

candidatou. Apresenta a mesma, declaração que comprova a mesma. --------------------

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

comprova a avaliação que menciona no Curriculum Vitae-------------------------------------

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

ata de critérios. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

realização do segundo método de seleção, Entrevista Profissional de Seleção (E.P.S.), 

publicita-se o resultado: -----------------------------------------------------------------------------------

2.0 Método de Seleção - Entrevista Profissional de Seleção 

NOME 
2.2 Método de Seleção (E.P.S.) 

TOTAL E.P.S. 

Alexandra Fernandes Crasto 10,00 

Bárbara Esteves Feijó 16,00 

Dalila Eduarda da Costa Conceição de Oliveira Baptista 14,00 

TERCEIRO: Excluir a seguinte candidata, por falta de comparência, no segundo 

método de seleção, Entrevista Profissional de Seleção (E.P.S.): Ana Dulce Ribeiro 

Ma rti ns. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUARTO: Excluir a seguinte candidata, por desistência, no segundo método de 

seleção, Entrevista Profissional de Seleção (E.P.S.): Sofia Adriana Barbosa 

Gonçalves. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO: Nos termos do disposto no art.º 26.0 da Portaria n.0 125-A/2019 de 30 de 

abril, por aplicação do último método de seleção, entrevista profissional de seleção 

(E.P.S.) aos candidatos admitidos transitados do método anterior, ficaram os mesmos 

ordenados conforme disposto na grelha classificativa que se segue, obedecendo a 

classificação final à aplicação da fórmula ponderada de: CF= (A.C.x0,55) + 

(E. P. S.xO ,45) :-------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista Unitária de Ordenação Final 

NOME 
1.2 Método de Seleção (A.C.) 2.2 Método de Seleção (E.P .S.) 

TOTAL 
TOTALA.C. TOTAL E.P.S. 

Bárbara Esteves Feijó 14,80 16,00 15,34 

Dalila Eduarda da Costa Conceição de Ofíveira Bapt,sta 13,40 14,00 13,67 

Alexandra Fernandes Crasto 9,60 10,00 9,78 
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Candidatos excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção do 

procedimento concursal, de caráter eliminatório: -----------------------------------------

NOME Exclusão A.C. E.P.S. 

Ana Dulce Ribeiro Martins Exc. B 15,00 -----
Ana Filipa Carvalho de Azevedo Exc. A 7,80 -----

Dilara Daniela Bezerra Miranda Exc. A 9,40 -----

Marta Andreia Pires Fão Exc. A 7,40 -----

Sara Pires Costa Torres Neiva Exc. A 7,20 -----

Sofia Adriana Barbosa Gonçalves Exc. e 15,20 -----

Sónia Marlene Mendes Esteves Exc. A 8,00 -----

Exc. A- Candidatos excluídos por terem obtido nota inferior a 9,5 valores no primeiro 

método de seleção, Avaliação Curricular (A C. ). --------------------------------------------------

Exc. B - Candidata excluída por falta de comparência, no segundo método de 

seleção, Entrevista Profissional de Seleção ( E. P.S. ). --------------------------------------------

Exc. C - Candidata excluída por desistência, no segundo método de seleção, 

Entrevista Profissional de Seleção (E. P .S. ). --------------------------------------------------------

SÉTIMO: 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.º 22.º da 

Portaria n.º 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. -----------------------------------------------------------------------------------------

OITAVO: 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 

lavrou a presente ata que vai ser assinada por todos os membros do Júri. ----------------

e: ~.:CL~CL D-~ 
(Cláudia Ma~a de Magalhães) 

(Hirondina da Conceição Passarinho Machado) 

,Av½.➔n . 
(António Alberto Moreira Rego) 
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