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ATA N.2 3 

Procedimento concursal co mum para contrata~ao em regime de contrato de 
trabalho em fun~oes publlcas por tempo indeterminado -1 Tecnico Superior

Portugues e Frances 

Aos 22 dias do mes de abril de 2016, pela 11 h OOm, reuniu o juri do concurso acima 
identificado, composto pela Dr.~ Ana Maria Pereira Vieira Barbosa, Professora de 
Portugues/Frances no Agrupamento de Escolas de Freixo, na qualidade de presldente 
do juri, Dr.~ Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo, Chefe da Divisao 
Administratlva e Financeira e Dr.~ Maria Catarina Pereira, Tecnica Superior, ambas da 
Camara Municipal de Ponte de lima, na qualidade de vogais, a fim de proceder a 
admissao e exclusao dos candidates ao Procedlmento Concursal na modalidade de 
rela~ao jurfdica de emprego publico por tempo indeterminado, ·tendo em vista o 
preenchimento de um posto de trabalho previsto no Mapa de Pessoal da Camara 
Municipal de Ponte de lima, na carrelra e categorla de Tecnico Superior (licenciatura 
em Portugues e Frances), nos termos e em conformidade com o aviso de abertura 
publicado no Diario da Republica II Serle n.2 30, de 12 de fevereiro de 2016, na BEP, 
Bolsa de Emprego Publico, sob o n.2 OE201602/0155 e no Jornal Notfcias de 17-02-
2016. 
A reuniao teve em vista dar infcio aos metodos de sele~ao previstos no referido 
procedimento concursal, nos termos do art.2 322 da Portaria n.2 83-A/2009, de 22 de 
Janeiro. ____ _ 
De seguida o Juri do Concurso deliberou por unanimidade: ____ _ 
Primeiro: Promovlda a audiencia aos interessados, nos termos do Codigo do 
Procedimento Administratlvo, conjugado com o n.2 1 do art.2 302 da Portaria 83-
A/2009, de 22 de Janeiro, conforme a ata n.2 2, de 16 de mar~o de 2016, tendo sido 
fixado o prazo de dez dias uteis, para querendo e por escrito, os candidates exclufdos 
se pronunciarem, nao.se verificaram reclama~6es, pelo que se confirma a decisao de 
excluir os segulntes candidates: Alexandrlna da Gra~a Silva Pinheiro Martins; Clara 
Eunice lima Burica; Filipe Emanuel Cadilha Passos; Pascoal Emanuel Silva de Carvalho e 

Rui Manuel Oliveira da Silva. -----------
Segundo: constituir a seguinte lista definitiva de candidates admitldos ao referido 
procedimento concursal: Ana Lucia Pereira Carneiro; Anabela Fernandes Xavier; 
Jacques Fernandes da Silva; Liliana Ribas Maciel lima; Monica Neiva Verfssimo; Pedro 
Manuel Machado Lemos; Ricardo Jorge de Oliveira Ferreira; Sergio Romeu de Sa 
Gulmaraes Rodrigues do Rego e Vftor Augusto Duarte Monteiro. ______ _ 
Tercelro: Pelo juri fol deliberado, por unanimidade, proceder a marca~ao da prova 
teo rica escrita de conheclmentos (PC} para o dia 6 de malo de 2016, pel as 15h00m, nas 
instala~oes da Biblioteca Municipal, Ponte de lima, para os seguintes candidates: Ana 
Lucia Pereira Carneiro; Anabela Fernandes Xavier; Jacques Fernandes da Silva; Liliana 
Ribas Maciel lima; Monica Neiva Verfssimo; Pedro Manuel Machado Lemos; Ricardo 
Jorge de Oliveira Ferreira; Sergio Romeu de Sa Guimaraes Rodrigues do Rego e Vftor 

Augusto Duarte Monteiro. ----------
Quarto: A prova incidira sobre a legisla~ao referida no aviso de abertura do concurso 
n2 1749/2016, publicado no Dlario da Republica II Serle n.2 30, de 12 de fevereiro de 
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2016, a qual podenl ser consultada desde que seja legisla~ao oficial, simples, nao 
anotada ou comentada. --------
Quinto: Para cumprimento do disposto no n.2 1 do art.2 322 enos termos do disposto 
no art.2 302 da Portaria n.2 83-A/2009, de 22 de janeiro, foi ainda deliberado, par 
unanimidade, notificar os candidatos para presta~ao da prova te6rica escrita de 
conheclmentos. ___ _ 
Sexto: 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, par nada mais haver a tratar, foi encerrada a reuniao, da qual para constar, se lavrou 
a presente ata, que val ser assinada por todos os membros do Juri. ______ _ 

Ponte de Lima, 22 de abril de 2016, 
o Juri, 

Os vogais, 

\'for;"' 5;-, 
(Dr.~ Maria Sofia 

eira) 
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