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Sumário: Torna-se pública a lista unitária de ordenação final homologada do procedimento con
cursal para recrutamento de assistente operacional - cantoneiro. 
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Procedimento Concursal, para o preenchimento de bolsa de recrutamento para Assistente Opera
cional - Cantoneiro 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." 107 de 2 de junho, na BEP Bolsa de Emprego Público 
OE202206/0070, todos de 2022. 

Promovida a audiência aos interessados nos termos do art.0 122.0 e seguintes do código do 
procedimento administrativo, conjugado com o do art.0 23.º da Portaria n.0 125-N2019, de 30 de 
abril, não se verificou o pronunciamento por parte dos interessados, no decurso do procedimento 
concursal. 

Assim, em cumprimento com o estipulado no art.0 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. 

30 de novembro de 2022. - O Vereador da Área de Recursos Humanos, Ricardo Rego. 

315935263 



Câmara Municipal de Viana do Castelo Ho 

Paços do Concelho, 24 de novembr 
O Presidente a 

Ata n.0 5 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mi inte e dois, 

na Câmara Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri consli uIdo pela Eng.ª 

Maria da Cruz Ramos, Chefe de Divisão de Vias e Infraestruturas, pelos 

vogais efetivos, Sérgio Manuel Alves Oliveira Moreira, Encarregado 

Operacional e Dr. Pedro Henrique Pereira Rodrigues da Cruz, Técnico Superior 

- Recursos Humanos, na qualidade de membros efetivos, tendo por fim a 

publicitação da lista Unitária de Ordenação Final Homologada do procedimento 

concursal na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, no âmbito do Procedimento Concursal para preenchimento de 

bolsa de recrutamento para Assistente Operacional- cantoneiro 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 OE202206/0070, todos de 2022.-------------------------

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

PRIMEIRO: Promovida a audiência aos interessados nos termos do art.º 23.º 

da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, não se verificou o pronunciamento 

dos candidatos.-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO: Teve a reunião em vista, a publicitação da lista Unitária de 

Ordenação Final Homologada, tendo ficado os candidatos ordenados conforme 

a grelha de classificação que se segue, obedecendo a classificação final à 

aplicação da fórmula ponderada de: CF= (P.T.P.C.x0,4) + (A.P.x0,3) + 

(E.P.S.x0,3):-----------------------------------------------------------------------------------------

Lista Unitária de Ordenação Final Homologada 

Notas por aplicação dos Métodos 

Nome 
1.2 Método de Seleção 2.2 Método de Seleção 3.2 Método de Seleção 

NOTA FINAL 

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

Vítor Domingos Das Cancela 13,93 __ goo 18,00 14,57 

Amando tv\anuel de Sousa Passos Viana 10,50 12,00 16,00 12,60 
Paulo Jorge Rodrigues Teixeira Lopes 14,43 12,00 10,00 12,37 
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~~!::::.!i l~RJ~&.1ªeJ'flHf~cWdkd~r8mtcf8sc~ge~ecurso da aplicação dos métodos de 

seleção do procedi menta co ncu rsa 1. ---------------------------------------------------------

Nome Excluído 
Notas por aplicação dos Métod__~ NOTA FINAL 

P.C. A.P. E.P.S. 

João Pedro Finto Arezes Exc. A 

l\uno Ricardo Martins Alves Exc. A 

Sérgio Mguel Figueiredo Roleira Exc. A 

Emanuel Alexandre Oliveira Antunes Exc. B 6, 13 

Fernanda Manuela Dorringues Lopes Exc. B 2,48 

João Orlando Jeróniroo de Borba Exc. 8 3,25 
- ------ -------+----+--- -t-- - -1--- - ---1 

Andreia do Vale Brenhas Ferreira Exc. C 8,00 

Exc. A- Candidatos excluídos por falta de comparência no primeiro método de 

seleção, Prova Prática de Conhecimentos (P.P.C.); ------------------------------------

Exc. B - Candidatos excluídos por terem obtido avaliação inferior a 9,5 valores 

no primeiro método de seleção, Prova Prática de Conhecimentos (P.P.C.); -----

Exc. C - Candidatos excluídos por terem obtido avaliação inferior a 9,5 valores 

no segundo método de seleção, Avaliação Psicológica (A. P. ); -----------------------

0 júri deliberou reiterar a informação constante na ata anterior, assim, tendo 

em consideração o art.º 30.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, que a 

lista de ordenação final contará, um número de candidatos aprovados superior 

ao dos postos de trabalho a ocupar, assim, será constituída, por 18 meses, 

uma reserva de recrutamento interna, isto é, decorrendo da necessidade do 

Município recrutar mais recursos humanos para esta área, a edilidade 

consultará a lista de ordenação final e integrará no mapa de pessoal desta 

autarquia, sequencialmente, os candidatos pela ordem de classificação final.---

QUARTO: Para cumprimento do n.0 4 e do n.º 5 do art.0 28.º da Portaria n.º 

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

através de publicitação na 11 Série do Diário da República a decisão de 

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

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

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

ca stelo . pt/ pt/ recrutamento-pessoa 1-----------------------------------------------------------
E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, da qual para constar, 

se lavrou a presen~ qu · ser assinada s os membros do Júri. 

~ ~,._,;__,,,,__~t.,____::_.,,~:i,,.=---- -

V 
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