
Câmara Municipal de Viana do Castelo 

ATA N.0 1 

A 02 de fevereiro de 2023, na Câmara Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri 

constituído por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, presidido pela Ora. 

Diana Marília Almeida de Carvalho Bezerra Novo, Chefe da Divisão de Licenciamento 

e Gestão Urbanística; Arqª Marta Isabel Monteiro da Silva, Chefe de Divisão de Projeto 

e pela Dra. Hirondina da Conceição Passarinho Machado, Chefe de Divisão de Gestão 

e Desenvolvimento de Recursos Humanos; na qualidade de membros efetivos, tendo 

por fim proceder à admissão ou exclusão dos candidatos ao procedimento concursal 

para recrutamento e seleção para provimento de 01 cargo de direção intermédia de 

3° grau (anterior unidade orgânica de 3° grau - Gestão Urbanística) atualmente 

designada de unidade orgânica de Urbanismo, em regime de comissão de serviço, 

de harmonia com o regulamento de organização dos serviços municipais publicado no 

Diário da República 2ª Série, nº 11, de 16 de janeiro de 2023; reportando-se ao 

procedimento concursal publicitado pelo aviso de abertura publicado no Diário da 

República, 2ª série, n. 0 11, de 16 de janeiro de 2020, na BEP - Bolsa de Emprego 

Público, oferta sob o n.0 OE 202001/0694. -----------------------------------------

A ata prévia de critérios, onde constam os parâmetros de avaliação dos candidatos foi 

publicitada conjuntamente com o aviso de abertura na plataforma eletrónica do 

município, www.cm-viana-castelo.pt/pt/recrutamento-pessoal. ---------------

Teve a reunião em vista apreciar as candidaturas apresentadas, bem como proceder à 

verificação dos elementos exigidos no aviso de abertura do concurso, tendo-se 

verificado que concorreram os seguintes candidatos: André Miguel Barreira Mimoso 

Lopes; César Augusto Silva Carvalho; François Miranda Lage, José Augusto Martins 

Loureiro; Lúcio Rodrigues Parente, Pedro Jorge Carreiras Fernandes; Sandra Maria de 

Oliveira Morais Luís, Sandro Renato Martins Lopes, Sofia Isabel de Carvalho Gonçalves 

De seguida o Júri do Concurso deliberou por unanimidade: -----------------------

PRIMEIRO: Admitir os seguintes candidatos ao referido procedimento concursal: -----

André Miguel Barreira Mimoso Lopes; César Augusto Silva Carvalho; François Miranda 

Lage, José Augusto Martins Loureiro; Lúcio Rodrigues Parente, Pedro Jorge Carreiras 
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Fernandes; Sandra Maria de Oliveira Morais Luís e Sandra Renato Martins Lopes.-----

SEGUNDO: Excluir a seguinte candidata, pelos motivos a seguir discriminados, 

conforme explicitado no aviso de abertura do procedimento concursal:- Por não ser 

titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado (contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado), de acordo com a alínea a) do 

número 5. do aviso de abertura, Sofia Isabel de Carvalho Gonçalves. ---------

QUARTO: O Júri deliberou, por unanimidade, dar inicio à aplicação dos métodos de 

seleção e em conformidade, traduzir em ata e publicitar os resultados obtidos por 

aplicação do 1° método de seleção - avaliação curricular (AC), método com 

ponderação de 30% na classificação final, de harmonia com os critérios definidos na 

ata prévia de critérios publicitada em anexo ao aviso de abertura, conforme lista 

ordenada alfabeticamente e que se segue: --------------------------------------------------

AVALIAÇAO CURRICULAR - (HA+EPG+AD+FPG)/4 

CANDIDATOS HA EPG a) AD FPG TOTAL 

André Miguel Barreira 19,00 15,00 16,00 12,00 15,50 

Mimoso Lopes 

César Augusto Silva 18,00 15,00 17,33 09,00 14,83 

Carvalho 

François Miranda Lage 18,00 15,00 16,00 10,00 14,75 

José Augusto Martins 18,00 15,00 20,00 19,00 18,00 

Loureiro 

Lúcio Rodrigues Parente 18,00 15,00 16,00 20,00 17,25 

Pedro Jorge Carreiras 18,00 15,00 16,00 11,00 15,00 

Fernandes 

Sandra Maria de Oliveira 18,00 15,00 16,66 20,00 17,41 

Morais Luís 

Sandra Renato Martins 19,00 19,50 17,33 16,00 17,95 

Lopes 
-Legenda: HA- habilitações académicas; EPG - expenênc1a profissional geral (a) exercício de funçoes públicas de grau 

de complexídade 3 + exercício de cargos dirigentes); AD - avaliação de desempenho; FPG - formação profissional geral. 
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QUINTO: Complementarmente à publicitação da Avaliação Curricular (AC) o Júri 

deliberou, por unanimidade, proceder ao agendamento da entrevista pública (EP}, 

para os candidatos admitidos ao procedimento concursal, a realizar-se no próximo 

dia 07 de março de 2023, pelas 09h00m, no edifício da Câmara Municipal de Viana do 

Castelo, devendo os candidatos dirigir-se ao SAM - serviço de atendimento ao 

munícipe, sito no passeio das Mordomas da Romaria, em Viana do Castelo. ------

SEXTO: O Júri deliberou por unanimidade conceder o prazo de 1 O dias úteis de 

audiência aos interessados, para pronúncia dos candidatos, se assim o entenderem e 

por escrito, acerca das deliberações constantes desta ata.--------

SETIMO: O Júri deliberou, ainda, dar conhecimento aos candidatos que a delonga na 

apreciação das candidaturas se deveu ao facto de a estrutura organizacional da 

Autarquia ter estado em fase de restruturação, implicando esse estudo eventuais 

alterações na organização da unidade orgânica em concurso. --------------------

OITAVO: Foi deliberado notificar os candidatos do teor da presente ata e proceder à 

sua publicitação na página oficial da Câmara Municipal de Viana do Castelo, em 

www. cm-via na-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 assinado por todos os membros efetivos do Júri.--------------
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