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Ata da reunião do júri do procedimento concursal comum na modalidade de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para ocupação de 
um posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Município de 
Vimioso da carreira/categoria de Técnico Superior da área de Engenharia Civil. 
 – Apreciação das candidaturas 

ATA N.º 3 

Aos sete dias do mês de abril do ano dois mil e vinte o júri do concurso, nomeado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, do procedimento concursal comum para 
recrutamento de um trabalhador da carreira/categoria de Técnico Superior na área de 
Engenharia Civil, composto pelos trabalhadores:  
Presidente: Vitor Filipe Afonso Ventura, Chefe da Divisão de Planeamento, Urbanismo 
e Obras; Vogais efetivos: Orlando Marcos Moscoso Técnico Superior, da área de 
Engenharia Civil, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos e 
Solange de Jesus Rodrigues Delgado, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira; 
Procedeu à apreciação das candidaturas apresentadas, para a verificação dos 
requisitos exigidos no aviso de abertura do procedimento e à consequente elaboração 
da lista dos candidatos admitidos e excluídos, a qual constitui parte integrante da 
presente ata, tendo-se verificado que concorreram os seguintes candidatos: 
- Vitor José Fernandes Félix; 
- Manuel Ricardo Fernandes Lopes Afonso; 
- Analisa Cavaleiro Martins; 
- Hélder Capela Torrão; 
- Paulo Jorge Lopes Granado. 
Deste modo, feita a análise das candidaturas e considerando os requisitos legalmente 
exigidos e os documentos essenciais à admissão, o júri deliberou, por unanimidade 
admitir todos os candidatos apresentados, não havendo nesta fase lugar a qualquer 
exclusão. 
Assim, a lista de candidatos admitidos nesta fase é a seguinte: 
- Vitor José Fernandes Félix; 
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- Manuel Ricardo Fernandes Lopes Afonso; 
- Analisa Cavaleiro Martins; 
- Hélder Capela Torrão; 
- Paulo Jorge Lopes Granado. 
Atendendo a que a aplicação dos métodos de seleção, implicam a presença dos 
candidatos, o júri propõe a suspensão da aplicação dos métodos de seleção, conforme 
previsto na alínea d) do n.º 4 do despacho n.º 2836-A/2020 publicado no Diário da 
Republica n.º 43/2020, 2.º Suplemento, Série II de 2020-03-02, sendo os candidatos 
oportunamente convocados para a realização dos referidos métodos. 
Todas as decisões foram tomadas por unanimidade e por votação nominal individual 
de todos os membros. 
 
Nada mais havendo a tratar, o júri deu por encerrada a reunião às doze horas da qual 
elaborou a presente ata que foi aprovada por unanimidade a vai ser assinada pelo júri 
do concurso. 
 
 
 
O Presidente______________________________________ 
 
 
 
 
 
1.º Vogal_________________________________________ 
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