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Concurso Interno de Acesso Limitado para provimento de um lugar de Especialista de 
Informática Grau 3, Nível 1, da carreira de Informática (carreira não revista) 

Ata n.0 1 

Ao dia 20 de janeiro de 2021, reuniu o júri do concurso supra referenciado, composto por Ora. 
Alexandra Maria Pinheiro de-Matos Pereira Esteves, Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara 
de Ponte de Lima, na qualidade de Presidente do Júri, Ora. Maria Sofia Fernandes Velho de Castro 
Araújo, Chefe de Divisão de Administração Geral e Eng.º Rogério Lopes Margalho Oliveira Pereira, 
Chefe de Divisão de Estudos e Projetos, ambos da Câmara de Ponte de Lima, na qualidade de 
vogais, no edifício dos Paços do Concelho de Ponte de Lima, para apreciação das candidaturas, dando 
cumprimento ao artigo 33° do Decreto-Lei n.0 204/98, de 11 de julho aplicável à Administração 
Local com as alterações previstas no Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho e aos procedimentos 
concursais de carreiras não revistas, e proceder à avaliação curricular, classificação e ordenação 
final. 

Aberta a sessão pelo Presidente do Júri, passow-se de imediato à verificação dos requisitos de 
admissão do único candidato ao procedimento: 

- Natalina da Conceição Fernandes Gonçalves 

Concluída a verificação da única candidatura a concurso, relativamente à posse dos requisitos 
necessários à admissão ao procedimento, o Júri deliberou, por unanimidade: 

1 - Admitir, ao presente concurso interno, a candidata Natalina da Conceição Fernandes 
Gonçalves; 

2 - Proceder à aplicação do único método de seleção, Avaliação Curricular: 

2.1 -Avaliação Curricular: 

Os fatores considerados e ponderados na avaliação curricular constam do ponto 7 do Aviso de Abertura. 

A avaliação efetuada consta da ficha anexa, (Anexo 1). Esta fica a fazer parte integrante da presente ata. 

Considerando os critérios e ponderação fixados, o júri deliberou classificar o único candidato admitido, da 
seguinte forma: 

- Natalina da Conceição Fernandes Gonçalves -18,033 valores 
rf 
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3 - Proceder à Classificação e Ordenação Final: 

Nos termos do definido no ponto 8 do Aviso de Abertura, e dado que apenas é utilizado um único método 
de seleção, a classificação final é expressa numa escala de O a 20 valores, considerando a classificação 
atribuída na avaliação curricular. 

3.1 - Classificação e Ordenação Final:_ 

Nº Candidato Ordenação Final 

1 Natalina da Conceição Fernandes Gonçalves 18,033 

4 - Decisão Final e Participação dos Interessados: 

O júri deliberou informar o candidato do teor da presente ata. 

Mais deliberou não proceder á audiência prévia dos interessados, dado que os elementos constantes do 
procedimento conduzem a uma decisão inteiramente favorável ao interessado, nos termos da alínea~ do 
artigo 124° do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro. 

Assim e tendo em conta o ponto anterior, o júri deliberou manter a lista unitária de ordenação final que fica 
anexa à presente Ata, (Anexo li), fazendo dela parte integrante e remeter a mesma para homologação do 
Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

Nada mais havendo a tratar, foi en·cerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois 
de lida, foi achada conforme e vai ser assinada por todos os membros do Júri. 

(Dr.ª Alev--,nh,., iA,..,,;,.., o;nh~;.~ --J~ ~~~~~~ Pereira Esteves) 

~ CARTÃO DE CIDADÃO 
.oa:I • •. • 
ílct\:c. ~<... f'u::A<::,k, 1.-1,/l d.t e.., k, ~ 

(Dr.ª Mariâsoia Fer ndes Velho de Castro Araújo) 
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