
 

 

 

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 7 

Aos onze dias, do mês de abril, 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 Carreiro Sousa, Vereadora da CMRG, Presidente do júri; ---------------------------------------------------- 

Maria Filomena Fonseca da Cruz Pinge, Chefe de Divisão Administrativa e de Apoio Jurídico, Vogal; --- 

E Márcia dos Anjos Silva Rego, Técnica Superior, Vogal Suplente, a fim de proceder à análise do direito 

de participação de interessados e designação do dia de realização da Avaliação Psicológica, 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 JOSÉ FRANCISCO DE MEDEIROS VENTURA, através 

de e-mail, enviado no dia 21 de março de 2022, no qual, em síntese, refere que reitera a exposição 

anterior, mantendo a posição e a argumentação então apresentada, e não aceitando a 

fundamentação do Júri, descrita na Ata n.º 6, sobre a sua oposição, solicitando a adição de cotações 

por cada questão enunciadas na presente exposição e consequente correção da pauta de 

classificação, bem como opondo-se à indicação sobre a forma de resposta feita, quanto ao “Grupo 

2”, que conclui como tendo induzido num erro óbvio.----------------------------------------------------------- 

Na Ata n.º 6, o Júri pronunciou-se quanto à oposição do candidato JOSÉ FRANCISCO DE MEDEIROS 

VENTURA, enunciando a fórmula avaliativa e a fundamentação da sua posição quanto aos valores 

apurados, relativamente às questões reclamadas. Com efeito, o Júri já analisou a posição do 

candidato, na fase processual devida, alicerçando-se nas regras gerais do procedimento 

administrativo decisório e na oportunidade de o candidato participar na decisão. Não cabe ao Júri, 

no presente momento, o dever legal de nova apreciação. ------------------------------------------------------ 

Por outro lado, a oposição sobre a fórmula da indicação de resposta, quanto ao “Grupo 2” da Prova 

de Conhecimentos, deveria ter sido suscitada em sede da Audiência Prévia de atribuição da 

valoração àquele método de seleção, nomeadamente após a publicação da Ata n.º 5, para que o 

Júri pudesse a reapreciar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



 

 

 

Assim, o Júri mantém a sua decisão de classificação anteriormente atribuída ao candidato JOSÉ 

FRANCISCO DE MEDEIROS VENTURA. -------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Não tendo sido apresentada oposição por parte dos restantes candidatos, e por se mostrarem 

ultrapassados todos os trâmites anteriores, o júri decidiu marcar para o dia 26 de abril, pelas 14h00, 

no Teatro Ribeiragrandense, Largo 5 de Outubro, a realização da Avaliação Psicológica, 

convocando para o efeito os seguintes candidatos, por ordem decrescente de classificação, nos 

termos do ponto 10.10 do Aviso de Abertura e conforme o estabelecido na alínea b) do n.º 3 do 

artigo 7.º do Regulamento de Tramitação do Procedimento Consursal: ------------------------------------ 

DANIEL COSTA PACHECO --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FILOMENA MOREIRA GONÇALVES --------------------------------------------------------------------------------------------  

RÚBEN DO COUTO FARIAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SARA CRISTINA RODRIGUES CABRAL ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3 - O júri decidiu ainda marcar para o dia 26 de abril, pelas 14h00, no Teatro Ribeiragrandense, Largo 

5 de Outubro, a realização da Entrevista de Avaliação de Competências, convocando para o efeito 

o seguinte candidato: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

   SIMÃO PEDRO MACHADO DA SILVA FONSECA ----------------------------------------------------------------------------- 

 

4 - O Júri deliberou ainda solicitar a notificação dos candidatos do conteúdo a presente Ata. ----------- 

 

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, 
 
 
 

__________________________________ 
(Márcia dos Anjos Silva Rego) 
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