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Procedimento concursal comum para contratac;ao em regime de contrato de trabalho em 

func;oes publicas por tempo lndetermlnado- 1 Tecnico Superior- Design de Ambientes 

Aos 4 dias do mes de agosto de 2016, pela 10 h OOm, reuniu o juri do concurso acima 

identificado, composto pelo Arq.2 Ant6nio da Costa Nogueira, Tecnico Superior na Camara 

Municipal de Vila Verde, na qualidade de presidente do juri, Dr.i! Maria Sofia Fernandes Velho 

de Castro Araujo, Chefe da Divisao Administrativa e Financeira e Eng.2 Rogerio Lopes Margalho 

Oliveira Pereira, Chefe da Divisao de Estudos e Planeamento ambos da Camara Municipal de 

Ponte de Lima, na qualidade de vogais efetivos, a fim de apreciar as alega~oes apresentadas 

pelos candidatos em sede de direito de audiencia dos interessados, bem como marcar a 

entrevista de avalia~ao psicol6gica para os candidatos admitidos. 

Aberta a presente reuniao o juri constatou que nenhum candidato apresentou qualquer 

alega~ao em sede de direito de audiencia dos interessados, e deliberou, por unanimidade, 

pronunciar-se da seguinte forma: 

PRIMEIRO: Manter a exclusao dos seguintes candidatos: Antonio de Lima Dantas de Brito e 

Costa e Nelson Filipe Parente Sampaio por terem faltado a Prova de Conhecimentos; Diogo 

Noe Mendes Alves, Elisabete Margarida Ferreira Campos, Lufsa Filipa Sarmento Calvo, Marina 

dos Santos Abreu e Vftor Hugo Corucho Pinto Magalhaes, por terem obtido na Prova de 

conhecimentos, de caracter eliminat6rio, uma classifica~ao inferior a 9,50 valores. 

SEGUNDO: Voltar a notificar os candidatos exclufdos, nos termos da alfnea a) ou b) do n.2 3 do 

art.2 302 da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145-A/2011, de 6 de 

abril, dando-lhes conhecimento das garantias fixadas no artigo 392 da referida portaria. 

TERCEIRO: Admitir os seguintes candidatos aprovados no 12 metodo de sele~ao, Prova de 

Conhecimentos: Maria Helena de Sousa Forte de Sa, com a classifica~ao de 17,5 valores. 

QUARTO: Convocar os candidatos admitidos para a rea liza~ao do segundo metodo de sele~ao, 

a avalia~ao psicol6gica, a realizar no dia 8 de setembro as 14h00m na Escola de Psicologia da 

Universidade do Minho, em Campos de Gualtar, 4710-057 Braga, ao abrigo do estipulado no 

art.2 302 n.2 3, alfnea a) ou b) e ainda nos termos do n.2 2 do art.2 33Q da Portaria 83-A/2009, 

de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril. 

Quarto: Foi ainda deliberado proceder a publicita~ao desta ata na pagina oficial da Camara 

Municipal de Ponte de Lima, em www.cm-pontedelima.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 assinada por todos os membros do Juri. __________ _ 

Ponte de Lima, 4 de agosto de 2016, 
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