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Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na Câmara Municipal 

de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pela Ora. Filipa Cunha Silva Amorim, 

Chefe da Unidade Orgânica de 3° Grau, Gabinete de Arquivo e Memória, que preside, 

pela Dr.ª Hirondina da Conceição Passarinho Machado, Chefe de Divisão Administrativa 

e de Recursos Humanos e pelo Dr. Rui Alberto Faria Viana, Chefe de Divisão de 

Biblioteca, na qualidade de membros efetivos, no âmbito do procedimento concursal 

para recrutamento, em regime de mobilidade interna na categoria, a operar entre 

órgãos ou serviços, de 01 trabalhador (m/f) integrado na carreira geral de Técnico 

Superior - Arquivo, nos termos em conformidade com o aviso publicado na página 

eletrónica do Município de Viana do Castelo e na Bolsa de Emprego Público, número 

OE202210/0614 datado de 24 de outubro de 2022. ----------------------------------------------

Teve a reunião por fundamento confirmar a classificação final obtida por aplicação da 

respetiva fórmula ponderada, em conformidade com a ata prévia de critérios de seleção, 

publicitada complementarmente ao aviso de abertura do procedimento. -------------------

Teve ainda em vista submeter o processo à homologação do Sr. Presidente da Câmara 

M u n ici pa 1. --------------------·---------------------------------------·---- ----------------

PRIMEIRO: Decorrida a audiência dos interessados, concedida ao abrigo dos artigos 

121 ° e seguintes do código de procedimento administrativo, não se verificou pronúncia 

dos candidatos do procedimento, pelo que se consolidam as deliberações produzidas 

pelo Júri do procedimento, nas atas antecedentes.-------------------------

SEGUNDO: Atendendo ao exposto, o Júri deliberou, por unanimidade, confirmar as 

classificações obtidas nos métodos de seleção - Avaliação Curricular (AC) e Entrevista 

Profissional de Seleção (EPS), oportunamente publicitados nas atas antecedentes, 

ficando deste modo definida a lista de ordenação final:--------------------------------

CLASSIFICAÇAO FINAL - (CF) = AC (40%) + EPS (60%) 

CANDIDATOS AC (40%) EPS (60%) CF 

Vítor Hugo Loureiro Marinho 7,10 7,80 17,30 

Sandra Maria Almeida Pombinho Nobre 7,22 9,00 16,22 

Débora Travasses dos Santos 4,31 10,20 12,11 
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TERCEIRO: Face ao que antecede, o Júri deliberou por unanimidade dar por concluído 

o procedimento e submeter o mesmo à apreciação e homologação do Sr. Presidente da 

Câmara, sendo de propor a contratualização de funções em regime de mobilidade, na 

modalidade entre órgãos ou serviços, na categoria de técnico superior, pelo prazo de 

18 meses, sem prejuízo de consolidação nos termos do artigo 99° do diploma legal, do 

trabalhador com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado - Vítor 

Hugo Loureiro Marinho, ao abrigo dos artigos conjugados nº 2 do 93°, ai. a) nº 1 do 

art° 94º, 97º e 99º da lei geral do trabalho em funções públicas, aprovada pela lei nº 

35/2014, de 20 de junho.-------------------------- ------ --- --------

QUARTO: Para conhecimento das deliberações constantes desta ata, o Júri deliberou 

por unanimidade notificar os candidatos por correio eletrónico e publicitar a presente ata 

na página eletrónica do Município em http://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 assinado pelos membros efetivos do Júri. -----------------------
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