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ATA Nº 3 

Marcação de Entrevista  

 

 --------  Ao sétimo dia do mês de maio de 2020, nesta cidade de Espinho e Edifício dos Paços do Concelho, 

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

carreira de Técnico Superior com Licenciatura na área da Educação Social ou Animação Socioeducativa - 

Grau de Complexidade 3 – com conteúdo melhor descrito no Mapa de Pessoal em vigor, para onde se 

remete - Exercer funções no âmbito da gestão da habitação social e ao nível da educação social e gestão 

habitacional e doméstica dos residentes nos complexos habitacionais. Acompanhamento social, em 

articulação com os restantes técnicos superiores da Divisão, das famílias residentes nos complexos 

habitacionais municipais conforme necessidades sentidas; atender, encaminhar, realizar visitas 

domiciliárias, gerir conflitos, entre outros; acompanhar e dinamizar projetos habitacionais, sociais e 

educativos inovadores e propor outras soluções que deem resposta às necessidades sentidas pela 

população e pela Divisão. Dinamizar atividades de animação socioeducativa e de educação pela arte 

destinadas aos moradores nos complexos habitacionais municipais, à população sénior e a outros grupos 

alvo considerados adequados; Apresentar propostas de melhoria nos procedimentos e atividades em curso 

na DASIS; Apresentar propostas de atividades de intervenção comunitária; Articular com entidades 

externas.  Prestar informações e pareceres diversos; Colaborar na elaboração de candidaturas a programas 

nacionais ou comunitários; Acompanhar e dinamizar projetos da Divisão, quando indicado. -, por recurso 

à modalidade de mobilidade na categoria, composto pelos senhores Dr. Pedro Miguel Martins da Silva 

Almeida, que Preside ao Júri, Dr.ª Maria Manuela Avelar Rocha Chefe da Divisão de Acão Social, 

Intergeracional e Saúde e Dr.ª Margarida Isabel Ribeiro Henriques Vieira Silva, Técnica Superior, com o 

objetivo de marcar a entrevista. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------ O Júri deliberou que a entrevista realizar-se-á 21 de maio de dois mil e vinte, com início às 09:00 

para a candidata Cláudia Arminda Cunha Vieira Lima e às 9:30 para a candidata Renata Patrícia Duarte 

Malta, no edifício dos Paços do Concelho, sito na Praça Dr. José Oliveira Salvador, Espinho. ----------------  

 ------ Por último, o júri deliberou dar conhecimento às candidatas admitidas. --------------------------------   

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