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Sumário: Lista unitária de ordenação final homologada do procedimento concursal para o preen
chimento de bolsa de recrutamento para assistente operacional - jardineiro. 
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Procedimento Concursal, para o preenchimento de bolsa de recrutamento para Assistente Opera
cional - Jardineiro 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.0 55 de 18 de março, na BEP Bolsa de Emprego 
Público OE202203/0604, todos de 2022. 

Promovida a audiência aos interessados nos termos do artigo 122.º e seguintes do código do 
procedimento administrativo, conjugado com o do artigo 23.º da Portaria n.º 125-A/2019, 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 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 

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

315843596 



Câmara Municipal de Viana do Castelo J 
Homologo 

Paços do Concelho, ✓ e ovembro de 2022 
ó Pr sidente da Câmara 

Ata n.0 6 

Aos dois dias do mês de novembro do ano de dois 

Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pel 

Vieira, Chefe de Divisão de Ambiente e Sustentabilida da Câmara Municipal de 

Viana do Castelo, Dr. Pedro Henrique Pereira Rodrigue da Cruz, Técnico Superior de 

Recursos Humanos e Eng.º Artur Bernardino Silva S , Técnico Superior Engenheiro 

Agrário, na qualidade de membros efetivos, tendo por fim a publicitação da lista 

Unitária de Ordenação Final Homologada, no âmbito do Procedimento Concursal 

na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo 

em vista o preenchimento de bolsa de recrutamento para Assistente Operacional

jardineiro 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 55 de 18 de março, na BEP Bolsa 

de Emprego Público OE202203/0604, todos de 2022.-------------------------------------------

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

PRIMEIRO: Promovida a audiência aos interessados nos termos do art.º 23.0 

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 

Notas por aplicação dos Métodos 

Nome 1.2 Método de Seleção 2.2 Método de Seleção 3.2 Método de Seleção NOTA FINAL 

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

lTomãs Miguel Pereira Felgueiras 15,06 12,00 16,00 14,43 
António Maria da Silva Araújo 14,86 12,00 16 00 14 35 
Vítor Domingos Dias Cancela 14,45 12,00 16,00 14,18 
Mónica de Sousa Araújo Capitão 12,79 12,00 16,00 13,52 
Isabel Eva de Jesus Freitas 12 73 12,00 16,00 13,49 
Marco Silva Domingues 12,24 12,00 16,00 13,30 
Vitor Manuel Domingues Pereira Costa 11,13 12,00 16,00 12,85 

TERCEIRO: Candidatos excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção 

do procedimento con cursa 1. ------------------------------------------------------------------------------
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Câmara Munici al de Viana do Castelo 

Nome 

fvbria Cristina da Silva Azevedo 

Rafael Fidalgo casa Nova 

Sara fvbria de Araújo Coutinho 

Excluído 

Exc. A 

Exc. e 
Exc. B 

Notas por aplicação dos Métodos 
-------------------- NOTA FINAL P.T.P.C. A.P. E.P.S. 

11,61 8,00 

15,04 

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

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-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. ----------------

(Artur Bernardino Silva Sá) 
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