
PONTE El LIMA 

ATA N.0 3 
Abertura de Procedimento concursal comum para contrata<;ao em regime de contrato de trabalho em 

fun<;6es publicas por tempo indeterminado- 25 Assistentes Operacionais 

Aos 7 dias do mes de Maio de 2014, pela 10 h OOm, reuniu o juri do concurso acima identificado, 
composto pela Dr.• Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo, Chefe da Divisao Administrativa e 
Financeira, na qualidade de Presidente do Juri, pelo Eng.• Rogerio Lopes Margalho Oliveira Pereira, 
Chefe de Divisiio de Estudos e Planeamento e pelo Eng.' Carlos Alberto Azevedo Lima, Tecnico 
Superior, na qualidade de vogais efetivos, a lim de proceder a admissao e exclusao dos candidates ao 
Procedirnento Concursal na modalidade de relagao juridica de emprego publico por tempo indeterrninado, 
tendo em vista o preenchimento de 25 (vinte e cinco) postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal da 
Camara Municipal de Ponte de Lima, na carreira e categoria de Assistentes Operacionais, nos termos e 
em conformidade com o aviso de abertura publicado no Diario da Republica II Serie n.' 58, de 24 de 
Margo, na BEP, Bolsa de Emprego Publico, sob on.' OE 201403/0138 e no Jornal Noticias, n.' 299 de 
27-03-2014. 
A reuniao teve em vista dar inicio aos metodos de selegao previstos no referido procedimento concursal, 
nos terrnos do artigo 32.' da Porta ria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145-A/2011, de 6 
de abril. 

De seguida o juri do concurso deliberou, por unanimidade: 
Primeiro: Promovida a audiencia aos interessados, nos terrnos do C6digo do Procedimento 
Administrative, conjugado com o n.' 1, do artigo 30.', da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril, conforme a ata n.' 2 de 29 de Julho de 2013, tendo sido fixado o 
prazo de 10 dias uteis, para querendo e por escrito, os candidates excluidos se pronunciarem, verificou
se o pronunciamento da candidata Maria do Ceu Fernandes de Barros. Analisada a reclamagao verificou
se pelos elementos juntos que a candidata possui relagao juridica de emprego publico por tempo 
indeterminado, conforme atesta a junta de freguesia, pelo que se delibera par unanimidade admitir para 
alem dos ja admitidos e constantes da ata n.' 2, a seguinte candidata ao referido procedimento concursal, 
Maria do Ceu Fernandes de Barros. 
Segundo: Mais se verificou a apresentagao de uma candidatura extemporanea de Sandra Patricia 
Rodrigues Gongalves, a qual deve ser rejeitada, porter sido apresentada fora de prazo. 
Terceiro: Foi deliberado proceder a publicitagao de uma nova lista de ordenagao dos candidates com a 
inclusao do candidate ora admitido. 
Quarto: Atribuir a classificagao obtida por aplicagao do 1 .' metodo de selegao- Avaliagao Curricular (AC) 
-de carater eliminat6rio, conforme o aviso de abertura do procedimento. 
Quinto: Assim, o juri deliberou atribuir a seguinte classificagao aos candidates admitidos, em obediencia 
a formula AC= (HA+FP+2EP+AD/(5) 

--
-----AC- I HAB - FP-

Nome do Candidato Avalia~f:Ao i Habilita~o Forma9ac Experiencia Ava!ia~ao de 
' Curricular academica Pro fissional Profissional Oesempenho 

-
Carlos Manuel Moreira Rodrigues 14,3 15 2,5 20 14 

Maria do Ceu Fernandes de Barros 12,9 20 4,5 15 10 

Maria de FAtima Ribeiro da Cunha de 
Matos 17,8 18 13 20 18 

-

Maria Leonor Gomes Moreira Pedro 9,3 20 4,5 5 12 
---- ______ !_ ___ ~------ ------



Sexto: De acordo com o aviso de abertura do procedimento concursal, o juri deliberou excluir os 
seguintes candidatos, por nao terem 6bito classificagao igual ou superior a 9,50 valores na avaliagao 
curricular (AC): Maria Leonor Gomes Moreira Pedro. 
Setimo: Face ao que antecede, o juri deliberou proceder a marcagao do 2.' metodo de selegao, de 
caniter eliminat6rio, Entrevista de Avaliagao de Competencias (EAC), para o dia 16 de Maio as 9h15m, 
nas instalag5es do edificio Portas de Braga, silo na Praga da Republica (sala de reuni5es da Divisao de 
Estudos e Planeamento - 2.' piso), para os seguintes candidatos: Carlos Manuel Moreira Rodrigues, 
Maria do Ceu Fernandes de Barros e Maria de Fatima Ribeiro da Cunha de Matos 
Oitavo: Para cumprimento do disposto no n.'1, do artigo 32.' enos termos do disposto no artigo 30.', da 
Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril, foi deliberado 
notificar os candidatos admitidos para a realizagao do metodo de selegao seguinte. 
Nono: Foi deliberado promover a audiencia aos interessados, dos candidatos excluidos, nos termos do 
C6digo do Procedimento Administrative, conjugado como n.' 6, do artigo 31°, da Portaria 83-A/2009, de 
22 de janeiro, alterada pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril, sendo fixado o prazo de 10 dias uteis para, 
querendo e por escrito, informar sobre o que lhe oferecer. 
Decimo: Foi ainda deliberado proceder a publicitagao desta ata na pagina oficial da Camara Municipal de 
Ponte de Lima, em (Concursos de Pessoal). 
E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reuniao, da qual, para constar, se lavrou a presents ata, 
que vai ser assinada por todos os membros do juri. 

,_ ,_, cy-

Pagos do Concelho de Ponte de Lima, 7 de Maio de 2014, 
o Juri, 

(Eng.' Rogerio Lop~s Mar~alho Oliveira Pereira) 
,~ I \ 


