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ATA Nº 2 

Análise de Candidaturas  

Análise Curricular  

Marcação da Entrevista 

 

 

 --------  Ao sétimo dia do mês de maio de 2020, nesta cidade de Espinho e Edifício dos Paços do Concelho, 

reuniu o Júri, designado para o procedimento com vista ao preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na 

carreira de Técnico Superior com Licenciatura na área das Ciências Sociais e humanas - Grau de 

Complexidade 3 – com conteúdo melhor descrito no Mapa de Pessoal em vigor, para onde se remete - 

Exercer funções no âmbito da gestão da habitação social e ao nível da ação social. Acompanhamento social 

das famílias residentes nos complexos habitacionais municipais, nomeadamente no que respeita às famílias 

realojadas na freguesia de Silvalde e de Guetim; atender, encaminhar, realizar visitas domiciliárias, gerir 

conflitos, entre outros; Elaborar informações e pareceres diversos, face a pedidos de revisão de renda, 

alteração da titularidade, permutas, transferências de habitação, entre outros; Implementar procedimentos 

relativos à atualização das rendas, nos termos da Lei; Elaborar estudos socioeconómicos sempre que 

solicitado / necessário;  Gerir o incumprimento mensal no pagamento das rendas; Elaborar  propostas para 

atribuição dos fogos municipais vagos; Elaborar  propostas tendentes à resolução do arrendamento, sempre 

que necessário; Articular com outras unidades orgânicas na resolução de problemas inerentes às questões 

da gestão da habitação social (nomeadamente obras municipais, jardinagem, higiene, entre outras);  

Apoiar a  instrução de candidaturas a habitação social; Analisar e avaliar candidaturas a habitação social; 

Colaborar em atividades de animação socioeducativa e de educação pela arte destinadas aos moradores 

nos complexos habitacionais municipais; Atualizar e manter atualizados os processos familiares dos 

agregados residentes nos complexos habitacionais municipais;   Realizar o atendimento/encaminhamento 

e acompanhamento de diversas situações apresentadas pelos munícipes em termos de ação social; 

Apresentar propostas de melhoria nos procedimentos e atividades em curso na DASIS; Apresentar  

propostas de atividades de intervenção comunitária; Articular com entidades externas.  Prestar informações 

e pareceres diversos; Colaborar na elaboração de candidaturas a programas nacionais ou comunitários; 

Acompanhar e dinamizar projetos da Divisão, quando indicado. -, por recurso à modalidade de mobilidade 

na categoria, composto pelos senhores Dr. Pedro Miguel Martins da Silva Almeida, que Preside ao Júri, Dr.ª 

Maria Manuela Avelar Rocha Chefe da Divisão de Acão Social, Intergeracional e Saúde e Dr.ª Margarida 

Isabel Ribeiro Henriques Vieira Silva, Técnica Superior, com o objetivo de proceder de analisar as 

candidaturas apresentadas, elaborar a lista de candidatos admitidos e excluídos, proceder à análise 

curricular dos candidatos admitidos e marcar a entrevista para os mesmos. ---------------------------------  

 -------- Da análise às candidaturas apresentadas, o Júri verificou existir quatro candidaturas que cumprem 

os requisitos previstos para o procedimento com vista ao preenchimento do posto de trabalho na carreira 

de Técnico Superior (Licenciatura em Ciências Sociais e humanas), por recurso à modalidade de mobilidade 

na categoria, publicado na Bolsa de Emprego Público com o código OE202002/0764. -----------------------  
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------ Assim, concluída a análise das candidaturas, o Júri deliberou aprovar por unanimidade a seguinte 

lista de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento:---------------------------------------------------- 

CANDIDATOS EXCLUÍDOS -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Marco Paulo Amaral Paiva – a) --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Rui Manuel da Conceição Melo – b) ----------------------------------------------------------------------  

 -------- a) A habilitação não se encontra de acordo com o estipulado na Bolsa de Emprego Público, 

relativamente às áreas das Ciências Sociais e Humanas. -------------------------------------------------------  

 -------- b) Remuneração base superior ao valor publicitado na Bolsa de Emprego Público (2.ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 15, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de 1.201,48 

euros) sem possibilidade de negociação. ------------------------------------------------------------------------  

CANDIDATOS ADMITIDOS -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Alexandra da Cruz Fabião --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Cláudia Arminda Cunha Vieira Lima ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Júri deliberou por unanimidade notificar os candidatos excluídos, nos termos do nº 1 do art.º 

22.º e da alínea b), do n.º 1, do artigo 23.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, para no prazo de 

10 dias úteis dizerem por escrito o que lhes oferecer. ----------------------------------------------------------  

------ Por fim, o Júri também deliberou que apenas serão consideradas as exposições devidamente 

apresentadas através do Formulário do Exercício do Direito de Participação (http://portal.cm-espinho-

pt/fotos/categorias_informacao_ficheiros/formulario_de_exercicio_do_direito_de_participacao_de_interess

ados), aprovado pelo Despacho (extrato) n.º 11321/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 

89 de 8 de maio. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ O Júri, após apreciação das candidaturas, procedeu em sede de avaliação curricular à valoração dos 

currículos apresentados pelas candidatas de acordo com os critérios definidos na Ata n.º 1 – Fixação dos 

Critérios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALEXANDRA DA CRUZ FABIÃO  ---------------------------------------------------------------------------  

Habilitações Académicas (HA):------------------------------------------------------------------------------- 

Licenciatura em Sociologia – Concluído em 2002 ---------------------------------------------------------------  

HA = 17 valores -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formação profissional (FP)– Ações de formação relacionadas com a área de atuação ou afins e em áreas 

relacionadas com o exercício de funções: -----------------------------------------------------------------------  

 ------ Mais de 25 unidades de crédito --------------------------------------------------------------------------- 

FP=20 valores----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Experiência profissional (EP) – Desempenho efetivo de funções de técnico superior, inerente à 

experiência profissional geral que avalia o percurso profissional da candidata na carreira e o desempenho 

de funções; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Carreira/Categoria – Técnico Superior – Mais de dez anos. ---------------------------------------------  

EP = 20 valores---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AC = (17 x 0,25) + (20 x 0,45) + (20 x 0,30) = 4,25 + 9 + 6 = 19,25 valores---------------------- 
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CLAÚDIA ARMINDA CUNHA VIEIRA LIMA ---------------------------------------------------------------  

Habilitações Académicas (HA):------------------------------------------------------------------------------- 

Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho – Concluído em 2001 --------------  

HA = 17 valores -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formação profissional (FP)– Ações de formação relacionadas com a área de atuação ou afins e em áreas 

relacionadas com o exercício de funções:------------------------------------------------------------------------ 

 ------ Mais de 25 unidades de crédito --------------------------------------------------------------------------- 

FP=20 valores----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Experiência profissional (EP) – Desempenho efetivo de funções de técnico superior, inerente à 

experiência profissional geral que avalia o percurso profissional da candidata na carreira e o desempenho 

de funções; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Carreira/Categoria – Técnico Superior – Mais de dez anos. ---------------------------------------------  

EP = 20 valores---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AC = (17 x 0,25) + (20 x 0,45) + (20 x 0,30) = 4,25 + 9 + 6 = 19,25 valores----------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ O Júri deliberou que a entrevista realizar-se-á 21 de maio de dois mil e vinte, com início às 10:15 

horas para a candidata Alexandra da Cruz Fabião, no edifício dos Paços do Concelho, sito na Praça Dr. José 

Oliveira Salvador, Espinho. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ No que concerne à candidata Cláudia Arminda Cunha Vieira Lima, uma vez que procedeu a 

candidatura para os dois procedimentos concursais por mobilidade para a DASIS, na categoria de Técnico 

Superior com o mesmo júri, poderá não ser necessário realizar nova entrevista para eventuais perguntas 

e respostas idênticas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Se as candidatas não comparecerem à entrevista pública serão excluídas do procedimento.---------- 

 ------ O júri deliberou ainda notificar todos os candidatos admitidos e excluídos da referida ata. -----------  

 ------ Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, depois de lida e 

aprovada, vai ser assinada pelos membros do Júri.------------------------------------------------------------- 

 

Dr. Pedro Miguel Martins da Silva Almeida 

 

 

Dr.ª Maria Manuela Avelar Rocha  

 
Dr.ª Margarida Isabel Ribeiro Henriques Vieira Silva 

 


