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Procedimento concursal comum para contrata~ao em regime de contrato de 
trabalho em fun~oes publicas par tempo indeterminado- 1 Tecnico Superior

Portugues e Frances 

Aos 23 dias do mes de maio 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 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, a fim de proceder a admissao e exclusao dos 
candidatos ao Procedimento Concursal na modalidade de rela~ao jurfdica de emprego publico 
por tempo indeferminado, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho previsto 
no Mapa de Pessoal da Camara Municipal de Ponte de Lima, na carreira e tategoria de Tecnico 
Superior (licenciatura em Portugues e Frances), nos termos e em conformidade com o aviso de 
abertura publicado no Diario da Republica II Serie n.Q 30, de 12 de fevereiro de 2016, na BEP, 
Balsa de Emprego Publico, sob o n.Q OE201602/0155 e no Jornal Notidas de 17-02-2016. 
A reuniao teve em vista a publicita~ao da primeira lista intercalar dos candldatos, referente 

aos resultados obtidos por aplica~ao do primeiro metoda de sele~ao, Prova Escrita de 

Conhecimentos. ---------------------
Em conformidade, o juri do concurso deliberou, por unanimidade: 

Primeiro: Para cumprimento do disposto no n,Q 1 do art.Q 33Q da Portaria 83-A/2009, de 22 de 

janeiro, alterada pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril, publicita-se as classlfica~oes obtidas 

no 1Q metoda de sele~ao, ficando assim a llsta ordenada alfabeticamente conforme se indica: 

Lista lntercalar -1 o Metodo de selecao- Prova de conheclmentos (P C l - .. 
Nome Prova de Conheclmentos 

Ana Lucia Pereira Carneiro 19,36 valores 

Anabela Fernandes Xavier 14,34 valores 

Jacques Fernande~ da Silva 18,26 valores 

Liliana Ribas Maciel Lima 7,57 valores 

Monica Neiva Verfssimo 12,03 valores 

Pedro Manuel Machado Lemos Faltou 

Ricardo Jorge de Oliveira Ferreira 9,16 valores 

Sergio Romeu de Sa Guimaraes Rodrigues do Faltou 

Rego 

Vftor Augusto Duarte Monteiro Faltou 

Segundo: De acordo com o aviso de abertura do procedimento concursal, o juri deliberou 

excluir os seguintes candidatos: Pedro Manuel Machado Lemos, Sergio Romeu de Sa 

Guimaraes Rodrigues do Rego e Vftor Augusto Duarte Monteiro por terem faltado a Prova de 

Conhecimentos; Liliana Ribas Maciel e Ricardo Jorge de Oliveira Ferreira, por terem obtido na 

Prova de conhecimentos, de caracter eliminatorio, uma classifica~ao inferior a 9,50 valores. _ 

Terceiro: Foi deliberado promover a audiencia aos interessados, dos candidatos excluidos, nos 

termos do disposto no art.Q 122Q do Codigo do procedimento Administrativo, conjugado com 

os artigos 30Q e 31.Q da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145-
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A/2011, de 6 de abril, sendo fixado o prazo de 10 dias uteis para, querendo e por escrito, 

informar sobre o que lhes oferecer acerca da referida lista de candidatos. ______ _ 

Quarto: Foi ainda deliberado proceder a publicitar;ao desta ata na pagina oficial da Camara 

Municipal de Ponte de Lima, em www.cm-pontedelima.pt (Concursos de Pessoal). ___ _ 

Quinto: Foi ainda deliberado por unanimidade apreciar as questoes colocadas pelo candidato 

Jacques Fernandes da Silva, via email no dia 9 de maio de 2016. 0 candidato tern vindo a 

questionar frequentemente o presidente do juri do procedimento sobre o procedimento e 

sobre a sua adequar;ao com o estipulado na lei. Este tipo de situar;oes e considerando que as 

mesmas nao sao fundamentadas nem se encontram previstas na lei, a apresentar;ao avulsa de 

requerimentos ao procedimento9 concursal, pois se assim fosse permitido estarfamos 

frequentemente a ser objeto de interpolar;ao para esclarecimento de questoes de candidatos 

o que em nada se coaduna com o procedimento concursal nem com as suas caracterfsticas. 

Assim sendo e considerando todas as disposir;oes aplicaveis ao proc~dimento concursal, 

consideramos que as questoes colocadas nao podem nem devem ser apreciadas por 

inexistencia de fundamento legal para o efeito, nao sendo as mesmas inteligfveis e objetivas. 

Os candidatos dispoem da fase de audiencia dos interessados para se pronunciarem sobre 

decisoes de que sejam objeto, conforme decorre do estipulado nos artigos 30Q, 31Q, 36Q e 39Q 

e seguintes da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145-A/2011, de 6 

de abril. Relativamente ao enunciado da prova e a grelha de correr;ao de acordo com o 

disposto nos art.Q 22Q e 23Q da porta ria ja referida, o solicitado pode ser fornecido. ___ _ 

E, por na.da mais haver a tratar, foi encerrada a reuniao, da qual para constar, se lavrou a 

presente ata, que vai ser assinada por todos os membros do Juri. ------

Ponte de Lima, 23 de maio de 2016, 
o Juri, 

)l ~ fftt ~ fk (~ , ~ 1/f:'zy~~ t3a y h4--
(D .- Ana · aria Perei ieira Bar osa) .:> 

Os vogais, 

~m\ "'" ~, (, r ""'b vU{., .k <?,t, !try-
(Dr.!! Maria S f1a Fernandes Velho de Castro Araujll} 
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