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Procedimento concursal comum para contrata~ao em regime de contrato de trabalho em 
fun~oes publicas por tempo lndeterminado- 1 T~cnico Superior- Design de Amblentes 

Aos 16 dias do mes de mar~o de 2016, peia 10 h OOm, reuniu o juri do concurso acima 
identificado, composto pelo Arq.!! AntOnio da Costa Nogueira, Tecnico Superior na Camara 
Municipal de Vila Verde, na qualidade de presidente do juri, Dr.!! Maria Sofia Fernandes Velho 
de Castro Araujo, Chefe da Divisao Adminlstrativa e Financeira e Eng.!! Rogerio Lopes Margalho 
Oliveira Pereira, Chefe da Divisao de Estudos e Planeamento ambos da Camara Municipal de 
Ponte de Lima, na qualidade de vogais, a fim de proceder a admissao e exclusao dos 
candidatos ao Procedimento Concursal na modalidade de rela~ao jurfdica de emprego publico 
por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho previsto 
no Mapa de Pessoal da Camara Municipal de Ponte de Lima, na carreira e categoria de Tecnico 
Superior (licenciatura em Design de Ambientes), nos termos e em conformidade com o aviso 
de abertura publicado no Diario da Republica II Serie n.!! 29, de 11 de fevereiro de 2016, na 
BEP, Balsa de Emprego Publico, sob on.!! OE201602/0141 e no Jornal Notfcias de 17/02/2016. 
Teve a reuniao em vista apreciar as candidaturas apresentadas ao referido concurso, bem 
como proceder a verifica~ao dos elementos exigidos no aviso de abertura do concurso, tendo 
verificado que concorreram os seguintes candidatos: Ana Lucia Pinto Duque; Ana Lufsa da Silva 
e Sousa; Ana Rita Passos Salgueiro; Ant6nio de Lima Dantas de Brito e Costa; Carlos Manuel 
Gouveia Borges; Diogo Noe Mendes Alves; Elisabete Margarida Ferreira Campos; Lizbeth 
Marian Maldonado Gon~alves; Lufs Miguel Serafim da Silva; Luisa Filipa Sarmento Calvo; Maria 
Helena de Sousa Forte de Sa; Marina dos Santos Abreu; Nelson Filipe Parente Sampaio; 
Ricardo de Sousa Morais Andrade Fernandes; Vera Filipa de Oliveira Ribeiro e Vftor Hugo 
Corucho Pinto Magalhaes. 
De seguida o Juri do Concurso deliberou por unanimidade: 
Primeiro: Excluir os seguintes candidatos: Ana Lucia Pinto Duque; Ana Lufsa da Silva e Sousa; 
Ana Rita Passos Salgueiro; Carlos Manuel Gouveia Borges; Lizbeth Marian Maldonado 
Gon~alves; Lufs Miguel Serafim da Silva e Vera Filipa de Oliveira Ribeiro, por nao preencherem 
o requisito do ponto n.!! 9 do aviso de abertura do procedimento concursal em questao, 
licenciatura em Design de Ambientes; Ricardo de Sousa Morais Andrade Fernandes e Vera 
Filipa de Oliveira Ribeiro por nao preencherem o requisito do ponto n.!! 12 do aviso de 
abertura do procedimento concursal em questao, nao utilizaram o formulario tipo, de 
utiliza~ao obrigat6ria (vide Despacho n.!! 11321/2009, publicado no Diario da Republica, 2.!! 
serie, 8 de maio de 2009), conforme artigo 27.2 da Porta ria 83 -A/2009, de 22 de janeiro. 
Segundo: Foi deliberado promover a audlencla aos interessados, nos termos do C6digo do 
Procedimento Administrativo, conjugado com o n.!! 1 do art.!! 302 da Portaria 83-A/2009, de 22 
de janeiro, com as altera~oes decorrentes da Portaria n.!! 145 -A/2011, de 6 de abril, sendo 
fixado o prazo de 10 dias uteis, para querendo e por escrito, se pronunciarem sabre a inten~ao 
de os excluir do procedimento. 
Terceiro: Foi ainda deliberado proceder a publicita~ao 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 Juri. 

Ponte de Lima, 16 de mar~o de 2016, 
OJ'ri, 


