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Procedimento concursal comum para contrata~ao em regime de contrato de 
trabalho em fun~oes publicas por tempo lndeterminado- 1 Teen leo Superior

Portugues e Frances 

Aos 6 dias do mes de outubro de 2016, pela llhOOm, 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 presidente do juri, 
Dr.!! Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo, Chefe da Divisao Administrativa e 
Financeira e Dr.!! Maria catarina Pereira, Tecnica Superior, ambas da Camara Municipal de 
Ponte de lima, na qualidade de vogais. 
Aberta a reuniao foi pela vogal Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo, dado a conhecer 
aos elementos do juri os email's enviados pelo candidato Jacques Fernandes da Silva, bern 
como das respostas dadas, tendo o juri manifestado por unanimidade concordancia com o 
teor das mesmas. Relativamente ao solicitado atraves do email de 7 de setembro, deliberou 
por unanimidade comunicar ao candidato que o ano como e evidente e o corrente, e que deve 
solicitar c6pia das atas que nao forem disponibilizadas no site conforme consta do aviso. 
Relativamente aos outros candidatos e eventuais notifica~oes que tenham sido feitas devera o 
candidato consultar o procedimento, direito que lhe assiste, para que ao mesmo nao restem 
duvidas. 
A reuniao teve em vista ordenar a segunda lista intercalar dos candidatos, referente aos 

resultados obtidos pela aplica~ao do segundo metodo de sele~ao, de caracter eliminat6rio, 

Avalia~ao Psicol6gica (AP), conforme o aviso de abertura do procedimento concursal: 

Prlmelro: o juri deliberou por unanimidade, atribuir a seguinte classifica~ao, no segundo 

metodo de sele~ao, de acordo com o proposto pelo Servi~o de Psicologia da Universidade do 

Minho, entidade especializada privada, a qual foi solicitado a realiza~ao do 22 metodo, que se 

anexa a presente: 

Llsta lntercalar- 22 metodo de sele~ao 

Nome do Candidato 22 Metodo Nivel Classlflcativo Resultado 

Ana bela Fernandes Xavier AP Suficiente 12,00 valores 

Ana Lucia Pereira Carneiro AP Born 16,00 valores 

M6nica Neiva Verfssimo AP Suficiente 12,00 valores 

Jacques Fernandes da Silva AP Suficiente 12,00 valores 

Segundo: Face ao que antecede, o juri deliberou por unanimidade, proceder a marca~ao do 

terceiro e ultimo metodo de sele~ao, designadamente a Entrevista Profissional de Sele~ao 

(EPS), a realizar-se no proximo dia 20 de outubro de 2016 pelas 9h30m, nas instala~oes do 

Ediffcio Portas de Braga, sito na Pra~a da Republica, Ponte de lima (sala de reunioes da Divisao 

de Estudos e Planeamento - 22 Piso). 

Tercelro: Para cumprimento do disposto no n.2 1 do art.2 322 e nos termos do disposto no 

art.2 302 da Portaria n.2 83-A/2009, de 22 de janeiro, foi deliberado, notificar os candidatos 

admitidos, para a realizat;ao do metodo de selet;ao. 

Quarto: Foi ainda deliberado proceder a publicita~ao desta ata na pagina oficial da Camara 

Municipal de Ponte de Lima, em www.cm-pontedelima.pt (Concursos de Pessoal). _ __ _ 
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E, par nada mais haver a tratar, foi encerrada a reuniao, da qual para constar, se lavrou a 
presente ata, que vai ser assinada par todos os membros do Juri. _________ _ 

Ponte de Lima, 6 de outubro de 2016, 
OJuri, 

~ rfw~ fPrer~ Vtec~~k) 
(B.i! Ana~ia PereiVieira B osa) 

Os vogais, 

~ d\ o. Sot,;, fo"~ <?. vtl ~ .1 c 1,o 1~ 
(Dr.i! Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo) 
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