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Procedimento Concursal, para o preenchimento de bolsa de recrutamento para Assistente Operacio
nal - Pintor 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 publi
cado no Diário da República 2.ª série, n.0 107 de 2 de junho, na BEP Bolsa de Emprego Público 
OE202206/0056, 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, verificou-se o pronunciamento por parte de um candidato, no decurso do procedimento 
concursal, tendo o júri respondido em sede ata. 

Assim, em cumprimento com o estipulado no artigo 28.º 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. 

21 de outubro de 2022. - O Vereador da Área de Recursos Humanos, Ricardo Rego. 
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Câmara Municipal de Viana do Castelo ologo ~ 
Paços do Concel de 2022 

Ata n.0 6 

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois m I e vi 

Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído E g.º António de Oliveira 

Barros, Chefe Divisão de Equipamentos, Telecomunicações e Energias, e pelos e Dr. 

Pedro Henrique Pereira Rodrigues da Cruz, Técnico Supe11 or de Recursos Humanos, 

na qualidade de membros efetivos, e pela Eng.ª Maria da Cruz Ramos, Chefe de 

Divisão de Vias e Infraestruturas, 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, 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- Pintor 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 OE202206/0056, 

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, verificou-se o pronunciamento do 

candidato, Manuel Eduardo Lopes Soares.----------------------------------------------

0 candidato, após a realização do 3. 0 método de seleção, Entrevista 

Profissional de Seleção, requere nova marcação do mesmo método por 

impo ssibi I idade de estar presente.-----------------------------------------------------------

Ora, com o método agendado e comunicado previamente aos interessados, o 

júri nunca teve conhecimento da impossibilidade do candidato em estar 

presente naquele método, só após realização daquele método e atribuição dos 

resultados em sete de ata, o júri conheceu a pretensão.------------------------------

Assim, face ao que antecede, o júri deliberou não aceitar a solicitação do 

exponente, por este ser manifestamente intempestivo.---------------------------------

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 
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~~á=â!ffifa ~t]l~1 diiktm~f!rcfáªstf/g: CF= (P.C.x0,4) + (A.P.x0,3) + 

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

Lista Unitária de Ordenação Final Homologada 

Notas por aplicação dos Métodos 
3.e Método de Seleção 

Nome 1.2 Método de Seleção 2.2 Método de Seleção NOTA FINAL 

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

Vtor Manuel Wota Caseiro 12,00 12,00 16,00 13,20 

TERCEIRO: Candidato excluído no decurso da aplicação dos métodos de seleção do 

procedimento concursal, de caráter eliminatório: ------ ----------------------------
Notas por aplicação dos Métodos 

3.• Método de Seleção 

Nome Excluídos 1.• Método de Seleção z.• Método de Seleção NOTA FINAL 

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

t.1enuel Eduardo Lopes Soares Ex.e.A 11,90 12,00 ----- ----

Exc. A - Candidato excluído por falta de comparência no terceiro método de seleção, 

Entrevista Profissional de Seleção (E. P. S. ); -------------------------------------------------------

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

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

(Maria da Cruz Ramos) 
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