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ATA Nº 4 

Resultado da Entrevista 

Lista de Ordenação final dos candidatos 

 

 --------  Ao vigésimo primeiro 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 da Educação Social ou Animação 

Socioeducativa, 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, para efeitos da valorização da entrevista e posterior 

elaboração da ordenação final do procedimento. ---------------------------------------------------------------- 

 ------ O Júri informa que estiveram presentes as duas candidatas - Cláudia Arminda Cunha Vieira Lima e 

Renata Patrícia Duarte Malta. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ Após o término das referidas entrevistas, o júri decidiu atribuir a seguinte valoração final da 

entrevista: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ Cláudia Arminda Cunha Vieira Lima – 12,00 valores (Suficiente) -------------------------------- 

 ------ Renata Patrícia Duarte Malta - 19,50 valores (Muito Bom) --------------------------------------- 

 ------ Após concluídas as fases do procedimento, o júri deliberou por unanimidade, a seguinte ordenação 

final das candidatas: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ Renata Patrícia Duarte Malta – 16,050 valores ----------------------------------------------------- 

 ------ Cláudia Arminda Cunha Vieira Lima – 15,750 valores---------------------------------------------- 

 ------ Para terminar a presente reunião, o júri deliberou por unanimidade selecionar a candidata Renata 

Patrícia Duarte Malta, para efeitos de indicação da mesma para mobilidade na categoria (de acordo com 

o regime constante dos artigos 92º e seguintes da LTFP) à consideração superior do Exmo. Sr. Vice-

Presidente da Câmara, Dr. António Vicente de Amorim Alves Pinto, no exercício das competências que lhe 

foram delegadas pelo Presidente da Câmara por Despacho n.º 75/2017, de 27 de outubro, em matéria de 

gestão e direção recursos humanos afetos aos serviços municipais, nos termos do previsto na alínea a), do 

artigo 35º, da Lei 35/2014, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em vigor).----------------------------- ---------------- 

 ------ Por último, o júri deliberou dar conhecimento às candidatas. --------------------------------------------  

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