
Câmara Municipal de Viana do Castelo

Ata n.o 2

Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, na Câmara Municipal

de Viana do Castelo, reuniu o Júri constituído pela Chefe de Divisão de Projeto, Arqta

Marta Isabel Monteiro da Silva, pela Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos

Humanos, Dra. Hirondina da Conceição Passarinho Machado e pelo, Técnico

Superior de Arquitetura, Arqt.° Lúcio Rodrigues Parente, na ausência do, Arqt.° Hugo

Miguel Correia Soares, no âmbito do procedimento para recrutamento, em regime de

mobilidade interna na categoria, a operar entre órgãos ou serviços, de 01

trabalhador (m/f) integrado na carreira e categoria de Técnico Superior - Arquiteto,

nos termos em conformidade com o aviso publicado na página eletrónica do Municipio

de Viana do Castelo e na Bolsa de Emprego Público, com a oferta nO

OE202206/00180, publicitado a 06 de junho de 2022. ----------------------------------------

Teve a reunião o objetivo de publicitar a classificação obtida no último método de

seleção - Entrevista Profissional de Seleção (E.P.S.) e em fase desse resultado

atribuir a classificação final e proceder à avaliação final dos candidatos admitidos e

ainda publicitar a Lista Unitária de Ordenação Final do procedimento concursal.----

De seguida, o Júri deliberou por unanimidade: -------------------------------------------------

PRIMEIRO: Nos termos do art.o 25.° da Portaria n.o 125-N2019, de 30 de abril,

publicita-se, após realização do segundo método de seleção, Entrevista Profissional

de Seleção (E.P.S.), com ponderação de 50% na fórmula de classificação final, o valor

resultante daquele método:

2 ° Método de Selecão - Entrevista Profissional de Selecão

Notas por aplicação dos Métodos

Nome 2.º Método de Seleção

E.P.S. (50"/0)

André Miguel Barreira Mimoso Lopes 15,00

Paulo Sérgio Oliveira de Morais 16,00

SEGUNDO: O Júri deliberou excluir o candidato Luís Filipe Ferreira OIiveir~

Gonçalves por falta de comparência no segundo método de seleção, Entrevist~

ProfissionaI de Seleção. -------------------------------------------------------------------------------~
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TERCEIRO: Nos termos do disposto no art° 26. 0 da Portaria n.o 125-A/2019 de 30 de

abril, por aplicação do último método de seleção, Entrevista Profissional de Seleção

(E.P.S.) aos candidatos admitidos transitados do método anterior, ficaram os mesmos

ordenados conforme disposto na grelha c1assificativa que se segue, obedecendo a

classificação final à aplicação da fórmula ponderada de: Cf= (A.C.xO,5) + (E.P.SxO,5):

Lista Unitária de Ordenacão Final

Notas por aplicação dos Métodos

Nome
1.- Método de Seleção 2.• Método de Seleção

NOTA FINAL

A.C. (SO%) E.P.S. (50%)

Paulo Sérgio Oliveira de Morais 17,08 16,00 16,54

André Miguel Barreira Mimoso Lopes 13,12 15,00 14,06

QUARTO: O Júri deliberou promover a audiência aos interessados, nos termos do

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

22.0 da Portaria nO 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 cand idatos. --------------------------------------------------------------------------

QUINTO: Foi deliberado proceder à publicitação desta ata na página oficial da

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

castelo.pt/pt/recrutamento-pessoal mmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmm

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

(Ma~nteiro da Silva)

(Hirondina da Conceição Passarinho Machado),C-')
- - ~-\ ~

(Lúcio Rodrigues Parente)

<
! Passeio das Mordomas da Romilria • 4904-377 Viana do Castelo' Uf 258 809 300 • 'ax 258 809 347 • wwwcm-vl8na-eastelopt • cmy,anil@cm-v.ana-easlelopl • NIF 506 037 2!M3


