
 

 

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE UMA VAGA NA 

CARREIRA DE TÉCNICO SUPERIOR, CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR, ÁREA DE RELAÇÕES 

PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO, PARA A DIVISÃO DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO. 

ATA Nº 6 

Aos sete dias, do mês de março, de dois mil e vinte e dois, na Câmara Municipal da Ribeira Grande, 

reuniu o júri do procedimento concursal comum para preenchimento, de 1 (um) posto de trabalho, 

carreira de Técnico Superior, categoria de Técnico Superior, área de Relações Públicas e Comunicação, 

para a Divisão de Cultura, Juventude e Desporto, constituído por: ----------------------------------------------- 

Cátia Filipa Carreiro Sousa, Vereadora da CMRG, Presidente do júri; --------------------------------------------- 

Maria Filomena Fonseca da Cruz Pinge, Técnica Superior, Vogal; ------------------------------------------------- 

E Sónia Jesus Couto Moniz, Chefe de Divisão de Cultura, Juventude e Desporto, Vogal, a fim de 

proceder à análise do direito de participação de interessados, no procedimento concursal aberto 

através do Aviso (extrato) n.º 21568/2021, publicado em Diário da República, II Série, n.º 222, Parte H, 

de 16 de novembro de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Foi apresentada oposição por parte do candidato RÚBEN DO COUTO FARIAS, através de mensagem 

eletrónica, enviada no dia 2 de fevereiro, no qual, em síntese, refere que a soma das cotações não 

totaliza 9,50 valores, mas sim de 10,50 valores, bem como, entende que a cotação dada à pergunta 

n.º 10 deveria ser revista. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Quanto a esta reclamação, o Júri procedeu à análise e recontagem dos valores da Prova de 

Conhecimentos, reconhecendo que ocorreu um lapso na contagem da cotação, pelo que aceita e 

assume que a soma total das cotações atribuídas, na Prova de Conhecimentos, ao candidato Rúben 

do Couto Farias é de 10,50 valores. ----------------------------------------------------------------------------------- 

No que respeita à oposição sobre a cotação da pergunta n.º 10, o Júri esclarece que repartiu a 

cotação de 3,5 valores por cada pressuposto da resposta, discriminadamente: -------------------------- 

i) 1,5 valores para a indicação da regra de exercício de cargos dirigentes em regime de 

exclusividade (artigo 16.º, n.º 1 do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da 

Administração Central, Regional e Local do Estado); --------------------------------------------------------- 

ii) 1 valor para a exceção prevista no artigo 16.º, n.ºs 2 e 5 do Estatuto do Pessoal Dirigente dos 

Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado; ------------------------ 

iii) e 1 valor para a exceção prevista no artigo 17.º do mesmo referido diploma legal. ------------------ 

Assim, o Júri mantém a sua decisão de atribuir ao candidato Rúben do Couto Farias a valoração 

total de 1,5 valores à cotação da resposta que apresentou à pergunta n.º 10, porquanto a indicação 



 

 

das duas exceções ao exercício de cargos dirigentes em regime de exclusividade era critério 

essencial da resposta, para uma resposta verdadeira e completa, e tendo em conta a cotação total 

atribuída à questão que representava no conjunto da prova a pergunta com maior valoração. ------ 

2. Foi apresentada oposição por parte do candidato JOSÉ FRANCISCO DE MEDEIROS VENTURA, 

através de mensagem eletrónica, enviada no dia 8 de fevereiro, no qual, em síntese, manifesta a 

sua discordância na forma como algumas perguntas foram elaboradas e que considera que 

induziram num erro óbvio em escolher uma das duas opções apresentadas, como sendo 

“Verdadeira” ou “Falsa”, justificando-a, bem como solicita a adição de cotações por cada questão 

enunciada na sua exposição, e consequente correção da pauta de classificação. ----------------------- 

2.1. Quanto à pergunta n.º 6: 

O Júri mantém a sua decisão de atribuir ao candidato José Francisco de Medeiros Ventura a 

valoração total de 0,5 valores à cotação da resposta que apresentou à segunda parte da pergunta 

n.º 6, porquanto a indicação da alínea v), do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico atribui competências à 

Assembleia Municipal para “Autorizar os conselhos de administração dos serviços municipalizados 

a deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de qualquer outra natureza a instituições 

legalmente constituídas ou participadas pelos seus trabalhadores, tendo por objeto o 

desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a concessão de benefícios 

sociais aos mesmos e respetivos familiares”, logo não justifica a falsidade da competência ser da 

Assembleia Municipal; tal só ficaria demonstrado com a correta competência da Câmara Municipal, 

que tem a sua base legal no artigo 33.º, n.º 1, línea p) do mesmo diploma, o qual dispõe que este 

órgão tem a competência para “Deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de qualquer 

outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores do 

município, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas, 

ou a concessão de benefícios sociais aos mesmos e respetivos familiares”. -------------------------------- 

2.2. Quanto à pergunta n.º 8: 

O Júri mantém a sua decisão de atribuir ao candidato José Francisco de Medeiros Ventura a 

valoração total de 0,8 valores à cotação da resposta que apresentou à pergunta n.º 8, porquanto a 

indicação do artigo 12.º do Estatuto Disciplinar dos Jornalistas aponta a quem compete a decisão 

de abertura do procedimento disciplinar e não a quem se deve apresentar uma queixa disciplinar 

sobre o trabalho de um jornalista, como era questionado. O júri esclarece ainda que a cotação 

atribuída se deveu à identificação nominativa e à referência ao diploma correto. ----------------------- 

 

 



 

 

 

2.3. Quanto à pergunta n.º 9: 

No que respeita à oposição sobre a cotação da pergunta n.º 9, o Júri esclarece que repartiu a 

cotação de 1,5 valores por cada pressuposto da resposta, discriminadamente: -------------------------- 

i) 0,5 valores para a indicação da resposta discriminativa da sua posição, nomeadamente a 

indicação negativa; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ii) 0,5 valores para a referência da previsão no artigo 25.º, n.º 2 do Código de Trabalho; ----------- 

iii) e 0,5 valores para a referência à previsão da remissão do artigo 4.º, n.º 1, alínea c) da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, o Júri mantém a sua decisão de atribuir ao candidato José Francisco de Medeiros Ventura a 

valoração total de 1 valor à cotação da resposta que apresentou à pergunta n.º 9, porquanto não 

fez referência à remissão do artigo 4.º, n.º 1, alínea c) da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

que representa a base legal, que legitima a aplicação do artigo 25.º, n.º 2 do Código de Trabalho. - 

2.4. Quanto à pergunta n.º 10: 

No que respeita à oposição sobre a cotação da pergunta n.º 10, o Júri esclarece que repartiu a 

cotação de 3,5 valores por cada pressuposto da resposta, discriminadamente: -------------------------- 

i) 1,5 valores para a indicação da regra de exercício de cargos dirigentes em regime de 

exclusividade (artigo 16.º, n.º 1 do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da 

Administração Central, Regional e Local do Estado); ------------------------------------------------------------- 

ii) 1 valor para a exceção prevista no artigo 16.º, n.ºs 2 e 5 do Estatuto do Pessoal Dirigente dos 

Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado; ---------------------------- 

iii) e 1 valor para as exceções previstas no artigo 17.º do mesmo referido diploma legal. ------------ 

Assim, o Júri quanto a esta parte da reclamação do candidato José Francisco de Medeiros Ventura, 

procedeu à análise e recontagem dos valores da pergunta n.º 10, reconhecendo que ocorreu um 

lapso na contagem da cotação, pelo que aceita e assume que deverá ser contabilizado o valor de 1 

valor a esta pergunta, por este indicar “sim” e o diploma correto, passando a soma total das 

cotações atribuídas ao candidato José Francisco de Medeiros Ventura a ser de 8,80 valores. --------- 

2.5. Quanto à pergunta n.º 11: 

No que respeita à oposição sobre a cotação da pergunta n.º 11, o Júri esclarece que repartiu a 

cotação de 2 valores por cada pressuposto da resposta, discriminadamente: ----------------------------- 

i) 0,5 valores para a indicação da regra positiva; --------------------------------------------------------------- 

ii) 0,5 valores para a indicação da regra legal correspondente, nomeadamente os artigos 1.º e 

2.º, n.º 2 do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Social, Cultural, Desportivo e Recreativo 

do Município da Ribeira Grande; --------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

iii) 0,5 valores para a indicação dos elementos que são especialmente relevantes para a avaliação 

do pedido; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

iv) e 0,5 valores para a indicação da regra legal correspondente, nomeadamente o artigo 7.º, n.º 

1, alínea g) do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Social, Cultural, Desportivo e Recreativo 

do Município da Ribeira Grande. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, o Júri mantém a sua decisão de atribuir ao candidato José Francisco de Medeiros Ventura a 

valoração total de 0,50 valores à cotação da resposta que apresentou à pergunta n.º 11, porquanto 

apenas indica como resposta “sim”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3. Não tendo sido apresentada oposição por parte dos restantes candidatos com intenção de excluir, 

mencionados nas alíneas b) e c), do n.º 4 da Ata n.º 5, o júri decidiu manter a decisão os excluir. --- 

4. O Júri deliberou ainda solicitar a notificação dos candidatos para exercício do direito de Audiência 

Prévia, no prazo de 10 dias úteis, sobre o conteúdo da presente Ata, no referente à alteração de 

valoração das provas dos candidatos Rúben do Couto Farias e José Francisco de Medeiros Ventura, 

nos termos do n.º 2, do artigo 86.º e do artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo. -- 

 

E nada mais havendo a considerar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata que, depois 

de lida e aprovada, vai ser assinada e rubricada por todos membros do júri. ---------------------------------- 

O Júri, 

 

A PRESIDENTE, 

 

 

_______________________________________________ 

(Cátia Carreiro Sousa) 

 

A VOGAL, 
 

 
 

__________________________________ 
(Maria Filomena Fonseca da Cruz Pinge) 

A VOGAL, 
 
 
 

__________________________________ 
(Sónia Jesus Couto Moniz) 
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