
TER RA RIC A DA ttUIIANIDAOE 

ATAN.!!9 

Procedlmento concursal comum para contrata~ao em regime de contrato de trabalho em 

fun~oes publicas por tempo lndeterminado- 1 Teen leo Superior - J!~rquiteto 

Aos 11 dias domes de maio de 2017, reuniu o juri do concurso composto pelo Arq.!! Antonio da 

Costa Nogueira, na qualidade de presidente do juri, e Eng.!! Nuno laboreiro Meira de Amorim, 

Chefe da Divisao de Obras e Urbanismo, e Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo, Chefe 

da Divisao Administrativa e Financeira, na qualidade de vogais efetivos, no ediffcio dos Pa~os do 

Concelho de Ponte de lima, a fim de graduar os resultados da aplica~ao do terceiro metodo de 

sele~ao- entrevista profissional de sele~ao. 

Prlmelro: Aberta a presente reuniao, o juri constatou que compareceram a a pi ica~ao do metodo 

de sele~ao entrevista profissional de sele~ao, os seguintes candida~os: Andne Miguel Barreira 

Mimoso lopes; Antonio Filipe Costa Ribeiro e Renato Sergio Tened6rio Martins. 

Segundo: Ap6s a realiza~ao da entrevista profissional de sele~ao, o juri deliberou definir a lista 

ordenada alfabeticamente, dos candidatos aprovados, relativamente ao terceiro metodo de 

sele~ao, da seguinte forma: 

Andre Miguel Barreira Mimoso lopes 12 Valores 

Antonio Filipe Costa Ribeiro 16 Valores 

Renato Sergio Tenedorio Martins 20 Valores 

Tercelro: Considerando que, da apl ica~ao do terceiro metodo de sele~ao- entrE!Vista profissional 

de sele~ao, nao resultaram candidatos exclufdos, o juri deliberou definir a lista unit<hia de 

ordena~ao final, ap6s realiza~ao dos metodos de sele~ao, conforme lista em anexo, nos termos 

previstos no art.!! 30!! da lei n.!! 35/2014, de 20 de junho, art.!! 35!! da Portaria 83-A/2009, de 22 

de janeiro, alterada pela Porta ria 145-A/2011, de 6 de abril. 

Quarto: 0 juri decidiu disponibilizar a lista unitaria de ordena~ao final, tanto na pagina eletronica 

como em local visfvel e publico das instala~oes da Camara Municipal de Ponte de lima. 

Quinto: Delibera ainda notificar todos os candidatos, incluindo os candidatos exclufdos na 

sequencia da aplica~ao dos metodos de sele~ao, ao abrigo do estipulado no art.!2 30!! n.!! 3, alfnea 

a) ou b) e ainda nos termos don.!! 1 do art.!! 36!! da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada 

pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril, para dizerem por escrito o que lhes oferecer, no prazo 

de 10 dias uteis. X---:"-
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Tl RRA RICA DA UUMANIOAOE 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao, da qual se lavrou a presente ata, que depois 

de lida, foi achada conforme e vai ser assinada por todos os membros do Juri. 

Ponte de Lima, 11 de maio de 2017, 

o Juri, 

')(____'-- ~ 

' \ - '':} 
(Eng.!! Nuno Laboreiro Meira e Amorim( 

tfcur<A ~·'"' ffr~ V! Ike ~g ~( · ~c-o 
(Dr.!! Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo) 
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