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Procedimento concursal para o preenchimento de bolsa de recrutamento para assistente opera
cional - Carpinteiro da carreira geral de assistente operacional, previsto no mapa de pessoal 
próprio da Câmara Municipal de Viana do Castelo, nos termos em conformidade com o aviso 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 107 de 2 de junho, na BEP Bolsa de Emprego 
Público OE202206/0049, todos de 2022. 

Considerando o artigo 124.0 do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, prevê que, quando 
se verifique que os elementos constantes do procedimento, possam conduzir a uma decisão intei
ramente favorável aos interessados, possa a audiência ser dispensada. Assim, o Júri deliberou, 
por unanimidade, dispensar a audiência dos interessados, nos termos do supracitado artigo 124.0 

do código de procedimento administrativo; desse facto dando conhecimento ao candidato ora 
aprovado. 

Em cumprimento com o estipulado no artigo 28.0 da Portaria acima referida, torna-se pública 
a lista unitária de ordenação final homologada do procedimento concursal em epígrafe. 

A referida lista de candidatos será afixada em local visível e público das instalações desta 
autarquia. 

Mais, foi deliberado proceder à publicitação desta ata na página oficial do Município de Viana 
do castelo, em http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/recrutamento-pessoal. 

3 de outubro de 2022. - O Vereador da Área de Recursos Humanos, Ricardo Rego. 
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Câmara Municipal de Viana do Castelo 

Paços do Concelho, 27 de setemb 
O Presidente 

Ata n.0 4 ( 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

Câmara Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri co sti o Eng.º António 

de Oliveira Barros, Chefe de Divisão de Equipamentos, T ecomunicações e 

Energias, e pelos vogais efetivos, Eng.º Jorge Sam I Ferreira Gomes, 

Dirigente Intermédio de 3.0 Grau e Dr. Pedro Henrique ereira Rodrigues da 

Cruz, Técnico Superior de Recursos Humanos na q ai idade de membros 

efetivos, tendo por fim dar conhecimento dos resultados do terceiro e último 

método de seleção, Entrevista Profissional de Seleção (E.P.S.) e em face 

desse resultado atribuir a classificação final e proceder à ordenação do 

candidato admitido, tendo em vista o preenchimento de bolsa de recrutamento 

para Assistente Operacional- Carpinteiro da carreira geral de Assistente 

Operacional, previsto no mapa de pessoal próprio da Câmara Municipal de 

Viana do Castelo, nos termos em conformidade com o aviso publicado no 

Diário da República li Série, n.0 107 de 2 de junho, na BEP Bolsa de Emprego 

Público OE202206/0049, todos de 2022.--------------------------------------------------

PRIMEIRO: A reunião teve em vista publicitar a classificação obtida no último 

método de seleção - Entrevista Profissional de Seleção (E.P.S.) e em face 

desse resultado atribuir a classificação final ao candidato admitido no 

procedimento co ncu rsa 1. ------------------------------------------------------------------------

SE G U N 0O: Nos termos do art.0 25.0 da Portaria n.0 125-A/2019 de 30 de abril , 

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

profissional de seleção (E.P.S.), de caráter eliminatório, conforme preceituado 

pelo n.0 9 do art.º 9.0 da mesma Portaria, o seguinte resultado: ----------------------

3.0 Método de Seleção - Entrevista Profissional de Seleção 

3.2 Método de Seleção 

Nome 

E.P.S. (30%) 

Carlos Jorge Maciel Meira 12,00 
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TERCEIRO: Nos termos do disposto no art.0 26.0 da Portaria n.º 125-A/2019 de 

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

de seleção (E.P.S.) ao candidato admitido transitado do método anterior, ficou 

o mesmo em primeiro lugar, conforme disposto na grelha classificativa que se 

segue, obedecendo a classificação final à aplicação da fórmula ponderada de: 

C F= ( P. T. P. C .xo ,4) + (A. P .xo, 3) + (E. P .s .xo, 3): -----------------------------------------

Lista Unitária de Ordenação Final 

Notas por aplicação dos Métodos 

Nome 1.t Método de Seleção 2.t Método de Seleção 3.• Método de Seleção NOTA FINAL 

P.T.P.C. (40%) A.P.(30%) E.P.S. (30%) 

Carlos Jorge Maciel M&•a 15,00 16,00 12,00 14,40 

QUARTO: Considerando, por último, que o artigo 124.º do Decreto-Lei n.0 

4/2015, de 07 de janeiro, prevê que, quando se verifique que os elementos 

constantes do procedimento, possam conduzir a uma decisão inteiramente 

favorável aos interessados, possa a audiência ser dispensada; o Júri deliberou, 

por unanimidade, dispensar a audiência dos interessados, nos termos do 

supracitado artigo 124.º do código de procedimento administrativo; desse facto 

dando conhecimento ao candidato ora aprovado. ---------------------------------------

QUINTO: Para cumprimento do n.0 4 e do n.0 5 do art.º 28.0 da Portaria n.0 125-

A/2019, de 30 de abril, o júri deliberou por unanimidade tornar público através 

de publicitação na li Série do Diário da República a decisão de homologação 

da lista unitária de ordenação final.----------------------------------------------------------

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

Câmara Municipal de Viana do Castelo, em www.cm-viana

ca stelo. pU pU recrutamento-pessoa 1-----------------------------------------------------------
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. ---

(P ereira Rodriguefs da Cruz) 
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