
Câmara Municipal de Viana do Castelo 

ATA N.0 5 

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

Câmara Municipal de Viana do Castelo, reuniu pelas 1 O horas, o Júri 

constituído pelo Eng.º António José Cruz, Comandante da Companhia dos 

Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, também pelo Sr. João Luís Alves 

Pereira, Bombeiro Sapador Subchefe de 1 .ª Classe, e pela Dr.ª Hirondina da 

Conceição Passarinho Machado, na ausência do Dr. Pedro Henrique Pereira 

Rodrigues da Cruz, Técnico Superior de Recursos Humanos, tendo por fim dar 

conhecimento do resultado do exame médico de seleção, previsto no aviso de 

abertura do procedimento, assim como, a marcação do quarto método de 

seleção, Prova de Conhecimentos Gerais (P.C.G.) do concurso externo para 

admissão a estágio de 11 Bombeiros Sapadores recrutas (M/F), com vista ao 

ingresso na carreira de Bombeiro Sapador (Estagiário) da Companhia dos 

Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo previsto no Mapa de Pessoal da 

Câmara Municipal de Viana do Castelo, nos termos em conformidade com o 

aviso de abertura publicado no Diário da República 11 Série n. 0 133, de 12 de 

julho de 2021, na BEP Bolsa de Emprego Público, sob o n.0 OE 

OE202107 /0393, todos do ano de 2021 . --------------------------------------------------

A reunião teve em vista a ordenação da lista intercalar dos candidatos, 

ordenada alfabeticamente, referente aos resultados obtidos pela aplicação do 

terceiro método de seleção de carácter eliminatório, e ainda a marcação do 

método de seleção seguinte. ------------------------------------------------------------------

PRIMEIRO: Nos termos do art.0 25.0 da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril , 

após realização do terceiro método de seleção, Exame Médico de seleção 

(E.M.S.), publicita-se os resultados, considerando o Regulamento de Ingresso 

na Carreira de Bombeiro Sapador da Companhia de Bombeiros Sapadores de 

Viana do Castelo, publicado em Diário da República n.0 123/2021 de 28 de 

junho de 2021 : -------------------------------------------------------------------------------------
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Câmara Municipal de Viana do Castelo 

Lista Intercalar - 3.0 Método de Seleção (E.M.S.) 

Nome Candidato Exame médico de seleção 

André Pereira Cruzeiro Apto 

António Baptista Araújo Rodrigues Apto 

Bruno Alexandre Silva Passos Apto 

Filipe Morais Lourenço Brásio Apto 

Gabriel Alexandre Bezerra Passos Apto 
Gonçalo André Ribeiro Tenente Apto 
Ivan Rocha de Sá Apto 
João Pedro Matos Rodrigues Apto 
Jorge Manuel Vieira Peixoto Apto 
José Carlos Ferreira Crisóstomo Apto 

Luís Diogo Silva Carreira Apto 

Miguel da Costa Moreira Apto 

Pedro Miguel Veiga Jaques Apto 

Ricardo Jorge Ferreira Soares Apto 

Tiago Martins Lima Apto 

SEGUNDO:O júri procedeu à marcação da Prova de Conhecimentos Gerais, 

de acordo com o ponto 11.4 do aviso de abertura, para o dia 4 de agosto de 

2022, pelas 09h30m, no edifício da Companhia de Bombeiros Sapadores de 

Viana do Castelo, R. de São Vicente s/nº, 4900-818 Viana do Castelo. ----------

A Prova de Conhecimentos Gerais, visa avaliar o nível de conhecimentos 

académicos e profissionais dos candidatos e incidirá sobre os seguintes temas: 

a. Conhecimentos ao nível das habilitações exigidas para o ingresso na 

carreira, fazendo apelo dos conhecimentos adquiridos no âmbito escolar 

(12 º ano); 

b. Legislação necessária à sua realização: 

i. Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro - Código do Procedimento 
Administrativo; 

ii. Lei n.0 35/2014, de 20 de junho - Lei geral do Trabalho em Funções 
Públicas; 

iii. Decreto-Lei n.º 106/2002, de 13 de abril - Estatuto de pessoal dos 

bombeiros profissionais da administração local, na redação dada 

pelo Decreto-Lei nº 86/2019. 

iv. Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro - Código do trabalho; 

A Prova de Conhecimentos Gerais tem caráter eliminatório, reveste a forma 

escrita e tem a duração de sessenta minutos, sendo possível a consulta da 

legislação não anotada. 
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Câmara Munic ipal de Viana do Castelo 

TERCEIRO: Os candidatos devem ser portadores de documento de 

identificação, Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão. ---------------------------

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

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

ca ste lo. pt/ pt/ recruta me nto-pe ssoa 1-----------------------------------------------------------

E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, da qual para constar, 

se lavrou a presente ata ue vai ser 

(Hirondin 

ruz) 

~ÁÀJ 

todos os membros do Júri. ---
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