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REUNIÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE 1 ESTAGIÁRIO 

PEPAL – 6.ª EDIÇÃO – 2.ª FASE – REF.ª A (AVISO DATADO DE 13/02/2020) 

LICENCIATURA EM ARQUITETURA 

 

ATA n.º 1/2020 

Aos vinte e um dias do mês de abril do ano dois mil e vinte, pelas 16 horas e em regime de teletrabalho, 

reuniu o Júri do procedimento de recrutamento e seleção em epigrafe, nomeado pelo Senhor Vice-

Presidente da Câmara Municipal, no âmbito do PEPAL – 6.ª Edição – 2.ª Fase, constituído por João 

Augusto da Cruz Brás, presidente do júri, Miguel Nuno Penteado Dias Costa, que substituirá o presidente 

nas suas faltas e impedimentos e Maria das Neves Fernandes Valadares, ambos como vogais efetivos.- 

Teve a reunião em vista apreciar as candidaturas apresentadas ao programa e deliberar pela sua 

admissão ou exclusão ao procedimento de recrutamento e seleção, atribuir a classificação da Avaliação 

Curricular (AC) e proceder ao agendamento da Entrevista Individual (EI), métodos de seleção definidos 

no aviso de abertura e ata de critérios. --------------------------------------------------------------------------------------

O Júri procedeu ao exame do processo que entendeu estar em conformidade, tendo verificado que 

concorreram as seguintes candidatas: --------------------------------------------------------------------------------------- 

----Rita Baioa Alberto Rosado Correia------------------------------------------------------------------------------------- 

----Yolanda Pereiro Lago-Bergon--------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMEIRO: decorrente da análise das candidaturas e dos critérios gerais e específicos de acesso ao 

programa, o Júri deliberou, por unanimidade, admitir as seguintes candidatas: ----------------------------------

----Rita Baioa Alberto Rosado Correia-------------------------------------------------------------------------------------

----Yolanda Pereiro Lago-Bergon-------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO: encontrando-se todos os candidatos admitidos, o Júri do procedimento deliberou por 

unanimidade, atribuir e publicitar os resultados obtidos por aplicação do primeiro método de seleção, 

Avaliação Curricular (AC), por aplicação da seguinte fórmula, definida na ata de critérios de seriação do 

procedimento e que obedece a AC=(HA+FP+EP+CFO)/4, com ponderação de 60% na fórmula de 

classificação final: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AVALIAÇÃO CURRICULAR AC=(HA+FP+EP+CFO)/4 

NOME HA FP EP CFO TOTAL 

Rita Baioa Alberto Rosado Correia 
18 20 20 13 17,75 

Yolanda Pereiro Lago-Bergon 
18 12 10 14 13,50 

 

TERCEIRO: o Júri deliberou, por unanimidade, proceder à marcação da Entrevista Individual (EI) para 

o próximo dia 04 de maio de 2020, pelas 10h00, no edifício da Câmara Municipal de Caminha, sito 

na Praça Calouste Gulbenkian, em Caminha. ----------------------------------------------------------------------------- 

QUARTO: foi deliberado proceder à notificação dos candidatos admitidos à entrevista individual por 

correio eletrónico, nos termos da alínea c) do nº 1  do art. 112º do Decreto Lei nº 4/2015 de 07 de janeiro 

e publicitar a Ata na página oficial da Camara Municipal de Caminha, em www.cm-caminha.pt------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que vai ser lida 

e assinada por todos os membros do Júri.---------------------------------------------------------------------------------- 

Caminha, 20 de abril de 2020 

O Júri 
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