
PONTE 8 LIMA 

ATA N.2 3 

Procedimento concursal co mum na modalidade de rela~ao jurfdica por tempo 

determinado de 1 Tecnico Superior- Arquiteto 

Aos 12 dias do mes de julho de 2013, pela 10 h OOm, reuniu o juri do concurso 

acima identificado, composto pelo Eng.Q Rogerio Lopes Margalho Oliveira Pereira, 

Chefe de Divisao de Estudos e Planeamento, na qualidade de Presidente do Juri, pela 

Dr.~ Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo, Chefe da Divisao Administrativa e 

Financeira e pelo Arquiteto Paulo Sergio Oliveira de Morais, Tecnico Superior, na 

qualidade de vogais efetivos, a fim de proceder a admissao e exclusao dos candidates 

ao Procedimento Concursal na modalidade de rela~ao jurfdica de emprego publico por 

tempo determinado, tendo em vista o preenchimento de 01 (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 Arquitetura), nos termos e em 

conformidade como aviso de abertura publica do no Diario da Republica II Serie n.Q 98, 

de 22 de maio, na BEP, Bolsa de Emprego Publico, sob o n.Q OE 201305/0249 e no 

Jornal Notfcias, n.Q 361 de 28-05-2013. ---------------------------------------------------------------

----------Teve a reuniao em vista retificar a ata n.Q2, no sentido de analisar as 

candidaturas que por lapso nao foram admitidas. Apreciadas as candidaturas 

apresentadas ao referido concurso, bern como verificados dos elementos exigidos no 

aviso de abertura do concurso, verificou-se que para alem dos candidates que 

concorreram, melhor identificados na ata n.Q2, verificou-se que concorreram os 

Ricardo Filipe Dinis 

----------De seguida o 

Ana IVI;l!rilda lopes Barradas; Joana Maria Prata Vieira Coelho e 

Martins Mendes. 

do Concurso deliberou por 

Primeiro: Admitir para ah§m dos ja admitidos e constantes da ata n.Q 2, os seguintes 

candidates ao referido procedimento concursal Ana Mafalda Lopes Barradas; Joana 

Maria Prata Vieira Coelho e Ricardo Filipe Din is Fernandes Martins Mendes.-------------

Segundo: Foi deliberado proceder a publicita~ao de uma nova lista de ordena~ao dos 

candidates com a inclusao dos candidates ora admitidos. r5/ 
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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. ------------

Pa~os do Concelho de Pont de Lima, 12 de julho de 2013, 

io Oliveira de Morais) 
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