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TERRA R'f1;ôceminênto concursal comum na modalidade de relação jurídica 
por tempo indeterminado de I Técnico Superior - Português e Francês 

Aos 27 dias do mês de novembro de 20 IS, pela 10 h OOm, reuniu o júri do concurso acima 

identificado, composto pela Dr.' Ana Maria Pereira Vieira Barbosa, Professora de 

Português/Francês no Agrupamento de Escolas de Freixo, na qualidade de presidente do júri, 

Dr.' Maria Sofia Fel'l1andes Velho de Castro Araítio, Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira e Dr.' Maria Catarina Pereira, Técnica Superior, ambas da Câmara Municipal de 
Ponte de Lima, na qualidade de vogais efetivos .. _ _ _ _ _ _ __________ _ 

Aberta a presente reunião o júri deliberou por unanimidade o seguinte: 

PrimeiJ'o: Promovida a audiência aos interessados, nos termos do Código do Procedimento 

Administrativo, conjugado com o n.O I do art.o 30° da Portaria 83-A/2009, de 22 de Janeiro, de 

acordo com o deliberado na ata n.o 2, tendo sido fixado o prazo de dez dias úteis, para querendo 

e por escrito, os candidatos excluídos se pronunciarem, não se verificaram reclamações, pelo 

que se confirma a decisão de excluir os seguintes candidatos: Anabela ' Fel'l1andes Xavier e 

Patrícia Manuela Gonçalves Rebelo; por não possuírem uma relação Jurldica de emprego 

público por tempo indeterminado, conforme exigido no ponto 5 do aviso de abeltura do 

procedimento concursal em questão. 

Segundo: Constata-se que, nenhum dos candidatos foi admitido ao procedimento concursal, 
conforme as condições previstas no aviso de abeltura. _ _ _ ________ _ _ __ _ 

Terceiro: posto isto, foi ainda deliberado por unanimidade submeter a despacho do Ex. Mo Sr. 

Presidente, a cessação do procedimento concursal, uma vez que o mesmo não tem condições para 

prosseguir por inexistência de candidatos à prossecução do procedimento e, consequentemente, se 

tornar inútil de acordo com a aI. a) do n.o I do art.o 38° da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada pela Portaria 145-A/2011 , de 6 de abril. _ ____________ _ _ 

Quarto: proceder à publicitação desta ata na página oficial da Câmara Municipal de Ponte de 
Lima, em www.cm-pontedelima.pt (Concursos de Pessoal). ____________ _ 

E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a 
presente ata, que vai ser assinada por todos os membros do júri. ____ _______ _ 

Ponte de Lima, 27 de novembro de 2015, 

O Júri, 

Os vogais, 

t{c.c\<:. ~c FerA"',}, \&\\..-, ». do Nj) 
(Dr.' Maria Sofia Fernandes Velho de Castro AraUJO) 
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