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Câmara Municipal de Viana do Castelo 

Ata n.0 4 

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, na 

Câmara Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pelo Eng.º 

António de Oliveira Barros, Chefe de Divisão de Equipamentos, 

Telecomunicações e Energias, e pelos vogais efetivos, Eng.º Rui Ribeiro 

Cruz, Dirigente Intermédio de 3.0 Grau e Dr. Pedro Henrique Pereira Rodrigues 

da Cruz, Técnico Superior de Recursos Humanos, na qualidade de membros 

efetivos, tendo por fim proceder à publicitação dos resultados do segundo 

método de seleção, Avaliação Psicológica, e à marcação do terceiro método de 

seleção, Entrevista Profissional de Seleção, tendo em vista o preenchimento de 

bolsa de recrutamento para Assistente Operacional- eletricista 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.º 107 de 2 de junho, na BEP Bolsa 

de Emprego Público OE202206/0076, todos de 2022.----------------------------------

--------- De seguida o Júri deliberou por unanimidade. ----------------------------------

SEGUNDO: Publicitar os resultados do segundo método de seleção, Avaliação 

Psicológica (A. P.) de caráter eliminatório. ------------------------------------------------

TERCEIRO: Nos termos do art.º 25.º da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril, 

após realização do segundo método de seleção, Avaliação Psicológica (A.P.) 

publicita-se a seguinte lista de candidatos: ------------------------------------------------

2.0 Método de Seleção-Avaliação Psicológica 

Nota por aplicação do método de seleção 

Nome 2.!! Método de Seleção 

A.P. (30%) 

António Rodrigues Pires Costa 12,00 
Jorge Erranuel da Costa e Sousa 12,00 

QUARTO: Proceder à marcação do terceiro método de seleção, Entrevista 

Profissional de Seleção, para o dia 27 de setembro 2022, pelas 14h00, nas 

instalações do Município de Viana do Castelo, sito no Passeio das Mordomas 

da Romaria, na cidade Viana do Castelo. --------------------------------------------------
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QUINTO: O Júri deliberou promover a audiência aos interessados, nos termos 

do art.º 122.0 do Código de Procedimento Administrativo (CPA) conjugado com 

o art.0 22.0 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.------------------------------------------

SEXTO: 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. ---

2 
Passeio das Mordomas da Romaria • 4904-877 Viana do Castelo• tlf. 258 809 300 • fax 258 809 347 • www.cm-viana-castelo.pt • cmviana@cm-viana-castelo.pt • NIF 506 037 258 


