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Aos nove dias do més de maio do ano de dois mil e vinte e dois, no Navio Gil Eannes, Doca
ComercÍal, 4900'321Viana do Cãstêlo, reuniu o lúri constituído pelo presidente, Sr. NicoÌau Alves,
chefe de serviço de rnãnutenção, bilheteira ê segurança dã Fundação Gil Eânnes, Fp e pelos vogais
efetivos, Dra. Hirondinã Machado, chefe de divisão adminìstrativa e de recursos humanos da
Cámara Municipâl dê Viana do Câstelo, e Dr.losé Manuel Lirã, gerente da eÍnprêsa Galima, Lda.,
tendo por fim proceder à apreciação de candidaturas e adrnissão e exclusão dos candidatos ao
PÍocedimento concursâl na modelidâde de contrãto de trabalho sem termo - Assìstente
Opêrâcional - receção, guia. montâgem e desmontagêm de exposiçõês, manutenção geral e
segurança do nâvio '-------
O.lúri apreciou âs cinco candÌdaturas apresentadês ao referido procedimento concLtrsai, e
classificou as mesmas de acordo com a verificação dos elementos exigìdos. Todas as candidaturas
foram apresentadas dentro do prazo, feita a avaliação curriculaf os resultádos são os seg!intes:

Candidatos Pontuãção

Ana Oliveira 20 20 0 5+0
Eduârdo Lomba 2A 20 10 0 12,5O
DanielVenturâ 20 0 0 5 6,25
Renato Pereirâ 20 2A 0 5 7t,25
RuiMìranda 20 0 15 5+Ì5 t3,75

O lúri excluiu o candidato Daniel Ventura por obter pontuação inferior a 9,5 valores e segundo a
ata de critérios não poderá passar à fase segujnte.
De seguida, o Júri deliberou por unanimìdade convocar por emajl, os restantes cêndidatos parê
entrevista no diâ 18 de mãio às 9H30, no Navio Gil Eãnnes. Mais foi deliberãdo coÍrìun car aos
candidatos o teor da presente ãta, .--
Nãda mais havendo a tratêr, deu-se por encerrada ê reunião, da qual se lavrou a presenre ara, que
depois de lida e aprovada, vai ser rubricada e assinada por todos oF membros do JúrÌ presenÌes. .._

Viana do Castelo, 9 de nlaio de 2022
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