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ATA Nº 4 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DIRIGENTE DE 2º GRAU DA DIVISÃO DE AMBIENTE, ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS E POLÍTICA ANIMAL 

---- Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, no gabinete do presidente do júri, sito na Rua do 

Ferraz, em Braga, reuniu o júri do procedimento concursal para provimento do cargo de Dirigente de 2º grau da Divisão de 

Ambiente, Alterações Climáticas e Política Animal, aberto por aviso n.º 4627/2022 publicado no Diário da República, 2.º 

série, n.º 44, de 3 de março de 2022, Bolsa de Emprego Público (código da oferta 0E202203/0092) e Jornal Público em 4 

de março de 2022.   

---- Estiveram presentes os membros do júri, composto pelo Arg. Vitor Manuel da Silva Azevedo, Coordenador Municipal 

de Proteção Civil, Dr. Sandro Miguel da Costa Louro, Diretor da Direção Municipal de Gestão e Eng. Luís Miguel Mesquita 

Sousa Pereira Araújo, Diretor do Departamento de Planeamento, Ordenamento e Território, o primeiro como presidente e 

os restantes como vogais.   

--- À avaliação curricular (AC), que visava avaliar as aptidões profissionais dos candidatos com base na análise dos 

respetivos currículos contemplou as habilitações académicas (HA), a formação profissional (FP) e, a experiência 

profissional (EP), consta das fichas individuais, que fazem parte integrante da presente ata, cujo resultado final se dá por 

  

  

  

  

  

  

  

produzido: 

Nome Pontuação 

Ana Maria Truta Fraga de Miranda Fernandes e Oliveira Duarte 8.5 valores 

Liliana Isabel Vaz de Carvalho 9 valores 

Martinha Elisabete Rodrigues 12.2 valores 

Octavio Domingos Duarte de Oliveira 18.6 valores 

Pedro Miguel Pereira Barbosa de Alpoim 7.3 valores         

--- Realizada a entrevista de selecao (ES), que visava avaliar as aptidées profissionais das candidatas com base na 

capacidade de comunicação, liderança e gestão de pessoas, orientação para resultados, planeamento e organização e, 

desenvolvimento e motivação dos colaboradores, de acordo com as fichas individuais anexas, que fazem parte integrante 

  da presente ata, foi obtido o seguinte resultado final: 
  

  

  

  

  

  

Nome Pontuação 

Ana Maria Truta Fraga de Miranda Fernandes e Oliveira Duarte 14 valores 

Liliana Isabel Vaz de Carvalho 13.2 valores 

Martinha Elisabete Rodrigues 15.8 valores 

Octávio Domingos Duarte de Oliveira 13.6 valores 

Pedro Miguel Pereira Barbosa de Alpoim 12.2 valores         

- O juri já havia deliberado excluir os candidatos Albertino João Brito Goth, Elsa Manuela da Silva Araújo Magalhães, 

Tiago Filipe Lopes da Silva, António Fernando da Costa Veloso, Sara Margarida Nogueira Abade da Silva, conforme 

  definido na ata n.º 3 do júri devidamente publicitada no site institucional. 

 



  

--- Da aplicação dos métodos de seleção nos termos previstos na publicitação do presente procedimento concursal 

  obteve-se, a seguinte classificação final (CF), através da seguinte fórmula: 

CF = (AC x 40 + ES x 60) / 100     

  

  

  

  

  

      

Nome Pontuagao 

Ana Maria Truta Fraga de Miranda Fernandes e Oliveira Duarte 11.8 valores 

Liliana Isabel Vaz de Carvalho 11.5 valores 

Martinha Elisabete Rodrigues 14.4 valores 

Octavio Domingos Duarte de Oliveira 15.6 valores 

Pedro Miguel Pereira Barbosa de Alpoim 10.2 valores     
---- (O júri deliberou, por unanimidade, face aos métodos de seleção previstos para o procedimento concursal, face aos 

parâmetros adotados para cada um deles e, face aos resultados evidenciados pelos candidatos ao cargo dirigente em 

  concurso, propor para provimento o licenciado Octávio Domingos Duarte de Oliveira. 

--- Pelo exposto, nos termos do n.º 6, do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, aplicável 

ao procedimento concursal, por força do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, 

deliberou o júri propor ao dirigente máximo do serviço, Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, a nomeação 

de Octávio Domingos Duarte de Oliveira no cargo de Dirigente de 2º grau da Divisão de Ambiente, Alterações Climáticas 

e Política Animal.   

---- Nos termos do n.º s 13 e 14, do supramencionado artigo 21.º, não há lugar a audiência dos interessados, nem efeito 

suspensivo do recurso administrativo interposto do despacho de designação ou qualquer outro ato praticado no decurso 

do procedimento.   

--- Finalmente, o júri do concurso deliberou que as notificações escritas a enviar aos candidatos sejam efetuadas pelo 

Departamento de Recursos Humanos.   

---- Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião. Para constar, e para os devidos efeitos lavrou-se a 

presente ata que vai assinada por todos os seus membros. 
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