
Câmara Municipal de Viana do Castelo 

Ata nº 4 ),l,..,..,...,.~w" 
Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, n Câmara Municipa~ 

de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pela Chefe de Divisão ~e Licenciamento e &, ~ 
Gestão Urbanística, Ora. Diana Marília Almeida Carvalho Bezerra Novo, pela Chefe de 

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

Machado e pela Arqª Sandra Maria Oliveira Morais Luís, 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 intranet do Município de 

Viana do Castelo e na Bolsa de Emprego Público, com a oferta nº OE202204/0268 a 12 de 

abri I de 20 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 

Licenciamento e Gestão Urbanística. ------------------------------------------------------------------------

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

PRIMEIRO: Promovida a audiência aos interessados, nos termos do artº 121 ° do código de 

procedimento administrativo, não se verificou o pronunciamento dos candidatos excluídos por 

não comparência, Arquitetos Luis Filipe Ferreira Oliveira Gonçalves e Miguel Lopes de Sousa, 

pelo que se confirmam as deliberações do Júri, de que são objeto. Não se verificou 

igualmente o pronunciamento dos candidatos aprovados no procedimento, pelo que se 

confirmam as deliberações do Júri, relativamente às classificações atribuídas. ------------------

SEGUNDO: Tendo a reunião em vista publicitar a lista de ordenação final dos candidatos que 

concluíram o procedimento, por aplicação da seguinte fórmula ponderada, foi a classificação 

final notificada na ata antecedente, conforme se segue: CLASSIFICAÇÃO FINAL - (CF) = AC 

( 50%) + EPS ( 50% ). -----------------------------------------------------------------------------------------------
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Por conseguinte, foi deliberado pelo Júri, por unanimidade, publicitar a Lista de Ordenação 

F i na 1 : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA DE ORDENAÇÃO FINAL 

CANDIDATOS CF 

Cláudia Margarida Esteves Fernandes Loureiro 17,22 

André Miguel Barreira Mimoso Lopes 14,21 

TERCEIRO: 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, da candidata graduada em primeiro 

lugar, Arqª Cláudia Margarida Esteves Fernandes Loureiro, ao abrigo dos artigos 92° e 

seguintes da lei geral do trabalho em funções públicas, aprovada pela lei nº 35/2014, de 20 

de j unho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUARTO: 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.pt/pUrecrutamento-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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