
~ MUNICiPIO PONTE 8 t!A 
TERRA RICA OA liUMAU IOAOE 

Procedimento concursal comum na modalidade de relayao juridica por tempo indetenninado de 

2 Tecnicos Superiores- Arquiteto 

Aos 15 dias do mes de julho de 201( pela lOhOOm, reuniu o juri do concurso acima 
identificado, composto pelo Arq.0 Ant6nio da Costa Nogueira, na qualidade de presidente do 

juri, e Eng.0 Nuno Laboreiro Meira de Amorim, Chefe da Divisao de Obras e Urbanismo, e 
Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo, Chefe da Divisao Administrativa e Financeira, 
na qualidade de vogais efetivos. 

Pl'imeiro: Aberta a presente reuniao o j(Jri deliberou por unanimidade atribuir a seguinte 
classificayao, no segundo metoda de seleyao, de acordo com a proposta da tecnica, que se anexa 

a presente: 

Lista intercalar- 2° metodo de sele~ao 

Nome do Candidato 2° Metodo Resultado 

Joaquim Luis Nobre Pereira EAP 16,00 Valores 

Segundo: Face ao que antecede, o juri deliberou por unanimidade, proceder a marcayao do 
terceiro e ultimo metoda de seleyao, designadamente a Entrevista Profissional de Seleyao (EPS), 
a realizar-se no pr6ximo dia 27 de julho de 2016, pelas lOhOOm, nas instalayoes do Edificio 
Portas de Braga, sito na Praya da Republica, Ponte de Lima (sala de reuniCSes da Divisao de 

Estudos e Planeamento- 2° Piso). 
Terceiro: Para cumprimento do disposto no n.0 I do art.0 32° e nos termos do disposto no art.0 

30° da Portaria n.0 83-A/2009, de 22 de janeiro, foi deliberado, notificar o candidato admitido, 
para a realizayao do metoda de seleyao. 

Quarto: Foi ainda deliberado proceder a publicitayao desta ata na pagina oficial da Camara 
Municipal de Ponte de Lima, em www.cmpontedelima.pt (Concursos de Pessoal). 
E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reuniao, da qual para constar, se lavrou a 

presente ata, que vai ser assinado por todos os membros do J(~ri. 

Ponte de Lima, 15 de julho de 2016, 
o Juri, 
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