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ATA Nº 2 

Análise de Candidaturas  

Análise Curricular  

Marcação da Entrevista 

 

 -------- Ao décimo sexto dia do mês de abril de 2020 nesta cidade de Espinho e Edifício dos Paços do 

Município, reuniu o Júri, designado para o procedimento com vista ao preenchimento de 1 (um) posto de 

trabalho na carreira de Técnico Superior de Arquitetura - com conteúdo melhor descrito no Mapa de Pessoal 

em vigor, para onde se remete – “Apreciar os pedidos relativos a operações urbanísticas, abrangidas pelo 

regime jurídico de urbanização e edificação, sujeitos a controlo prévio nos termos da lei. Apreciar pedidos 

de licenciamento que se refiram à utilização do espaço público, e/ou sua imagem e funcionalidade.”, por 

recurso à modalidade de mobilidade na categoria, composto pelos senhores Arq. José Manuel Soares Costa, 

que Preside ao Júri,  Dr. Pedro Miguel Martins da Silva Almeida e Arq. Cláudia Luísa Ribeiro Cunha Ferreira 

Quaresma Fidalgo, com o objetivo de proceder de analisar as candidaturas apresentadas, elaborar a lista 

de candidatos admitidos e excluídos e proceder à análise curricular dos candidatos admitidos, bem como 

marcar a entrevista para os candidatos admitidos --------------------------------------------------------------  

 -------- Da análise às candidaturas apresentadas, o Júri verificou existirem quatro candidaturas que 

cumprem os requisitos previstos para o procedimento com vista ao preenchimento do posto de trabalho na 

carreira de Técnico Superior (Arquitetura), por recurso à modalidade de mobilidade na categoria, publicado 

na Bolsa de Emprego Público com o código OE202002/00743. ------------------------------------------------  

------ Assim, concluída a análise das candidaturas, o Júri deliberou aprovar por unanimidade a seguinte 

lista de candidatos admitidos, visto não existirem excluídos ao procedimento: -------------------------------  

CANDIDATOS ADMITIDOS -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Cristina Maria da Silva Carvalho -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Paula Martinha Soares Leitão ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Rogério Soares Leite da Silva ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Rúben Pereira dos Santos --------------------------------------------------------------------------------  

------ O Júri, após apreciação das candidaturas, procedeu em sede de avaliação curricular à valoração dos 

currículos apresentados pelos candidatos de acordo com os critérios definidos na Ata n.º 1 – Fixação dos 

Critérios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CRISTINA MARIA DA SILVA CARVALHO  ----------------------------------------------------------------  

Habilitações Académicas (HA):------------------------------------------------------------------------------- 

Licenciatura em Arquitetura – Concluído em 1998 --------------------------------------------------------------  

HA = 17 valores -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formação profissional (FP)– Ações de formação relacionadas com a área de atuação ou afins e em áreas 

relacionadas com o exercício de funções:------------------------------------------------------------------------ 

 ------ Mais de 25 unidades de crédito --------------------------------------------------------------------------- 

FP = 20 valores----------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiência profissional (EP) – Desempenho efetivo de funções de técnico superior, inerente à 
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experiência profissional geral que avalia o percurso profissional da candidata na carreira e o desempenho 

de funções; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Carreira/Categoria – Técnico Superior – Mais de dez anos. ---------------------------------------------  

EP = 20 valores---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AC = (17 x 0,25) + (20 x 0,40) + (20 x 0,35) = 4,25 + 8 + 7 = 19,50 valores----------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PAULA MARTINHA SOARES LEITÃO ----------------------------------------------------------------------  

Habilitações Académicas (HA):------------------------------------------------------------------------------- 

Mestrado integrado em Arquitetura – Concluído em 2010 ------------------------------------------------------  

HA = 18 valores -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formação profissional (FP)– Ações de formação relacionadas com a área de atuação ou afins e em áreas 

relacionadas com o exercício de funções:------------------------------------------------------------------------ 

 ------ Mais de 25 unidades de crédito --------------------------------------------------------------------------- 

FP = 20 valores----------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiência profissional (EP) – Desempenho efetivo de funções de técnico superior, inerente à 

experiência profissional geral que avalia o percurso profissional da candidata na carreira e o desempenho 

de funções; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Carreira/Categoria – Técnico Superior – Entre um e dois anos. -----------------------------------------  

EP = 10 valores---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AC = (18 x 0,25) + (20 x 0,40) + (10 x 0,35) = 4,50 + 8 + 3,5 = 16 valores ------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ROGÉRIO SOARES LEITE DA SILVA  ---------------------------------------------------------------------  

Habilitações Académicas (HA):------------------------------------------------------------------------------- 

Licenciatura em Arquitetura – Concluído em 2001 --------------------------------------------------------------  

HA = 17 valores -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formação profissional (FP)– Ações de formação relacionadas com a área de atuação ou afins e em áreas 

relacionadas com o exercício de funções:------------------------------------------------------------------------ 

 ------ Mais de 25 unidades de crédito --------------------------------------------------------------------------- 

FP = 20 valores----------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiência profissional (EP) – Desempenho efetivo de funções de técnico superior, inerente à 

experiência profissional geral que avalia o percurso profissional da candidata na carreira e o desempenho 

de funções; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Carreira/Categoria – Técnico Superior – Mais de dez anos. ---------------------------------------------  

EP = 20 valores---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AC = (17 x 0,25) + (20 x 0,40) + (20 x 0,35) = 4,25 + 8 + 7 = 19,25 valores----------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RÚBEN PEREIRA DOS SANTOS  ---------------------------------------------------------------------------  

Habilitações Académicas (HA):------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
PG03-00-IMP-44 | 00 

 
 

ATA 
 

 

Página 3 / 3 

Município de Espinho | Praça Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho 
Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt 

 
 

Mestrado Integrado em Arquitetura – Concluído em 2010 -----------------------------------------------------  

HA = 18 valores -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formação profissional (FP)– Ações de formação relacionadas com a área de atuação ou afins e em áreas 

relacionadas com o exercício de funções:------------------------------------------------------------------------ 

 ------ Mais de 25 unidades de crédito --------------------------------------------------------------------------- 

FP = 20 valores----------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiência profissional (EP) – Desempenho efetivo de funções de técnico superior, inerente à 

experiência profissional geral que avalia o percurso profissional da candidata na carreira e o desempenho 

de funções; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Carreira/Categoria – Técnico Superior – Entre três e quatro anos. -------------------------------------  

EP = 12 valores---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AC = (18 x 0,25) + (20 x 0,40) + (12 x 0,35) = 4,5 + 8 + 4,2 = 16,70 valores---------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ O júri confirmou ainda que os candidatos cumprem o requisito obrigatório - inscrição na ordem dos 

arquitetos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ O Júri deliberou ainda, que a entrevista realizar-se-á dia 11 de maio de dois mil e vinte, com início 

às 09:00 horas no edifício dos Paços do Concelho, sito na Praça Dr. José Oliveira Salvador, Espinho. ------  

 ------ Por último, o júri deliberou dar conhecimento desta deliberação aos candidatos aprovadas no decurso 

da aplicação do 1.º método de seleção, comunicando também que se os candidatos não comparecerem à 

entrevista pública serão excluídos do procedimento. -----------------------------------------------------------  

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

 

Arq. José Manuel Soares Costa 

Dr. Pedro Miguel Martins da Silva Almeida 

 

 

 

Arq. Cláudia Luísa Ribeiro Cunha Ferreira Quaresma Fidalgo 

 


