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Procedlmento concursal comum para contrata~ao em regime de contrato de trabalho em 
fun~oes publicas por tempo lndetermlnado -1 Teen leo Superior - Arqulteto 

Aos 4 dias do mes de janeiro de 2017, reuniu o juri do concurso composto pelo Arq.!! Ant6nio 

da Costa Nogueira, na qualidade de presidente do juri, e Eng,!! Nuno Laboreiro Me ira de Amorim, 

Chefe da Divisao de Obras e Urbanismo, e Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo, Chefe 

da Divisao Adminlstrativa e Financeira, na qualidade de vogals efetivos, no ediffcio dos Pa~os do 

Concelho de Ponte de Lima, a fim de apreciar as alega~oes apresentadas pelos candidatos em 

sede de direito de audiencia dos interessados, elaborar ·a lista dos candidatos excluidos bern 

como dos admitidos e marcar a data e local da prova de conhecimentos. 

Prlmelro: aberta a presente reuniao as 14h00m, o juri verificou o pronunciamento dos . . 
candidatos Hugo Miguel Correia Soares e Gilberto Manuel Salgado Baptista Gon~alves. Hugo 

Miguel Correia Soares excluido do proce~imento por nao possuir os requisites, definidos no n.!! 

18, do aviso de abertura do procedimento. 0 n.!! 18 do aviso de abertura do procedimento 

estipula que sao motivos de exclusao, sem prejufzo de outros legalmente previstos, a 

apresenta~ao da candidatura fora de prazo, a falta de apresenta~ao do formuli3rio tipo ou a sua 

nao assinatura, a falta de entrega de algum dos documentos referldos no presente aviso. Posto 

i~to o candidato veio em sede de audiencia previa apresentar o formulario de candidatura 

devidamente preenchido, considerando que este era o unico reparo na sua candidatura 

solicitando a melhor compreensao do juri para aceita~ao neste momento do documento em 

falta. Os candidatos devem reunir no momento da candidatura todos os requisites e 

documentos que nao sejam qualificados pela sua falta como motivo de exclusao. Efetivamente 

se a apresenta~ao do formulario da candidatura nao fosse um motivo de exclusao previsto no 

aviso de concurso o juri certamente teria que aceitar, acontece que esta prevista a exclusao da 

· candidatura por falta de apresenta~ao do formula rio tipo, pelo que e face ao exposto o juri 

de Iibera por unanimidade indeferir a reclama~ao apresentada, mantendo a decisao de exclusao 

do candidato Hugo Miguel Correia Soares, por nao possuir os requisites, definidos no n.!! 18, do 

aviso de abertura do procedimento. Gilberto Manuel Salgado Baptista Gon~alves excluido do 

procedimento por nao possuir os requisitos, definidos no n.!! 4, do aviso de abertura do 

procedimento. 0 n.!! 4 do aviso de abertura do procedimento estipula que para cumprimento 

do estabelecido no n.!! 4, do artigo 30.!! da Lei Geral do Trabalho em Fun~oes Publicas (LTFP), 

anexo da Lei n.!! 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento e aberto a trabalhadores com rela~ao 

juddica de emprego publico por tempo determinado ou determinavel ou sem rela~ao juridica 

de emprego publico previa mente estabelecida. Em suma o candidato alega que o procedimento 

nao esta devidamente fundamentado nem e dado o devido cumprimento ao determinado no 

n.!! 3 do art.!! 30!! da LTFP, na medida em que nao pode restringir a candidatura de trabalhadores 

com vinculo de emprego publico por tempo indeterminado. 0 procedimento em questao 

restringe o recrutamento a candidates a trabalhadores com rela~ao jurfdica de emprego publico 

por tempo determinado ou determinavel ou sem re la~ao jurfdica de emprego publico 

previamente estabelecida, na medida em queja estamos numa 2!! fase do procedimento. A fase 

inicial restrita a candidates com vinculo de emprego publico por tempo indeterminado ja cessou, 
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estando agora em curso uma 2!! fase limitada aos candidatos com rela~ao jurfdica de emprego 

Publico por tempo determinado ou determinavel ou sem rela!;ao jurfdica de emprego publico 

previa mente estabelecida, pelo que se considera que o reclamante deveria ter concorrido na 1!! 

fase que ja encerrou. Assim e face ao exposto o juri deliberou por unanimidade indeferir a 

reclama!;ao apresentada, mantendo a decisao de exclusao do candidato Gilberto Manuel 

Salgado Baptista Gon!;alves, por nao possuir os requisites, definidos no n.Q 4, do aviso de 

abertura do procedimento. 

Segundo: o juri deliberou, por unanimidade manter a exclusao dos seguintes candidatos: 

1 -Ana Raquel Cunha Freitas Soares, Francisco Varela do Vale, Joao Emanuel Cerqueira Cambao, 

Joao Miguel Portela Araujo, Lufs Andre Fernandes Palhares, Lufs Filipe Maciel Mendes Ribeiro, 

Rui Pedro Roncha Alves por nao possurrem os requisitos, definldos no n.!! 17, do aviso de 

abertura do procedimento. 

2 -Hugo Miguel Correia Soares, Joao Emanuel Cerqueira Cambao, Tiago Patrao Peres Filipe, por 

nao possufrem os requlsitos, deflnldos no n.!! 18, do aviso de abertura do procedimento. 

3 - Marta de Vasconcelos Coelho por nao possulr os requlsitos, definldos non.!! 12, do aviso de 

abertura do procedimento. 

4 - Gilberta Manuel Salgado Baptista Gon!;alve$, Paula Martinha Soares Leitao, por nao 

Possurrem os requisltos, definidos no n.!! 4, do aviso de abertura do procedlmento. 

Terceiro: Voltar a notificar os candidatos exclufdos, dando-lhes conhecimento das garantias 

fixadas no art.Q 39!! da Porta ria n.!! 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela portaria nQ 145-

A/2011, de 6 de abril. 

Quarto: Admitir os seguintes candidates: · 

1. Adriana Martins Gomes 

2. Alexandra Fortunato Barros de Andrade 

3. Alexandra Isabel dos Santos Cabral Guilhoto 

4. Andre Miguel Barreira Mimoso Lopes 

5. Andreia Liliana Alves Pinho 

6. Ant6nio Alberto P6voas Oliveira 

7. Ant6nio Daniel Candeias Santiago Oliveira 

8. Ant6nio Filipe Costa Ribeiro 

9. Ant6nio Manuel da Silva Braz 

10. Crist6vao da Cruz Amaro 

11. Denise Monteiro Gomes 

12. Ema Castro Alves 

13. Emanuel Rodrigues Vieira 

14. Fabio David Teixeira Ferreira 

15. Fabfola Franco Pires 

16. Filipa Alexandra da Costa Almeida 

17. Filipa Alexandra Martins Moure 

18. Filipe Xavier Rosa de Oliveira 

19. Francisco Urceira Lopes de Sousa Rambert 

20. Helder Lufs Morgado Monteiro Lemos 

21. Hugo Miguel de Almeida Pires 

I 
I 
I 

X-L I 
I 

Tel 258 9oo 400 ·Fax 258 900 410. Prac;:a de Rept)blica. 4990062 Ponte de Li na . geral~crnpontederma.pt -www.cm·pontedellma.pt 

I 
I 
I 
I 
I 
I 



~ MUNICiPIO PONTE El ~ 
TCRRA RICA DA HUMAN IOAO E 

22. Hugo Ricardo Madeira Henriques 

23. lnes Alexandra dos Santos Tomas 

24. lnes Filipa das Neves Galrao 

25. Jean Carlo Marques Ferreira 

26. Joana Claudia Carvalho Faria 

27. Joana da Rocha Pereira da Silva 

28. Joao Neves de Oliveira 

29. Joao Tiago·cdstino Magalhaes 

30. Jorge Franco Serralha Pires 

31. Jorge Manuel dos Reis Cruz Pereira da Silva 

32. Jose Alberto Costa Esteves 

33. Leandro Filipe Macedo de Oliveira 

34. Luciano Antonio Barroso e Sousa 

35. Margarlda Sofia de Abreu Teixeira Almeida de Oliveira 

36. Maria Isabel Pinhal Neves Salazar Norton 

37. Maria Joana Sapage Meireles de Amorim 

38. Maria Joao Fernandes Enes e Silva 

39. Mariana Abrunhosa de Carvalho Martins Pereira 

40. Miguel Lopes de Sousa 

41. Nuno Paulo Faustino Serafim Cruz 

42. Orlando Jorge Ribeiro da Silva 

43. Paulo Manuel do Vale Afonso 

44. Paulo Sergio Barros Bernardino 

45. Pedro Alexandre Pinto Miranda 

46. Raquel da Fonseca Moreira Santos Veiga 

47. Renato Sergio Tenedorio Martins 

48. Rita Isabel Vitorino Martins 

49. Rui Alexandre Frias Vila~a Couto 

so. Vftor Jose Lopes de Matos 

Quinto: convocar os candidatos admitidos para a realiza~ao da prova de conhecimentos, a 

realizar na E. B. 2.3. Antonio Feijo, sita na Rua Dr. Lufs Gonzaga, nQ 49, 4990-114 Ponte de Lima, 

no dia 20 de janeiro pelas 14h30m. A prova tera a dura~ao maxima de 120 minutos. 

lnstru~oes a observar, sem preju(zo das constantes no aviso de abertura do procedimento: 

a) A prova escrita de conhecimentos sera rea/izada com possibilidade de consulta da leglsla~ao; 

b) A chamada nominal dos candidatos ocorren115 minutos antes da hora marcada para o infcio 

da prova, nao sendo admitida a entrada ap6s o infcio da mesma; 

c) Os candldatos deverao ser portadores de bilhete de identidade, cartao de cidadao, ou outro 

documento de identifica~ao valido, com fotografia, sob pena de nao poderem realizar a prova. 

Sexto: Nos termos do disposto no art.Q 32Q da Porta ria n.Q 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada 

pela portaria nQ 145-A/2011, de 6 de abril, para dar infcio a rea liza~ao dos metodos de sele~ao, 

todos os candidatos admit idos deverao ser notificados, ao abrigo do estipu lado no art.Q 30Q n.2 

3 alfnea d) da referida portaria, para rea liza~ao da prova de conhecimentos. 
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao, da qual se lavrou a presente ata, que depois 

de lid a, fol achada conforme e vai ser assinada por todos os membros do Juri. 

Ponte de Lima, 4 de janeiro de 2017, 
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