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

Portugues e Frances 

Aos 20 dias do mes de outubro de 2016, pela 11h30m, reuniu o juri do concurso acima 
identificado, composto pela Dr.l! Ana Maria Pereira Vieira Barbosa, Professora de 
Portugues/Frances no Agrupamento de Escolas de Freixo, na qualidade de presidente do juri, 
Dr.i! Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo, Chefe da Divisao Administrativa e 
Financeira e Dr.i! 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: um de 8 
de setembro a comunicar em suma o seguinte " .... relativamente ao 2Q metodo de sele~ao -
Avalia~ao Psicol6gica - do concurso em causa, cujas provas respetivas foram por mim 
realizadas, nesta data, sob protesto e independentemente dos resultados que vierem a ser 
atribuidos aos candidatos que realizaram as referidas provas, nao me sera possivel deixar de 
me pronunciar em tempo oportuno sobre a apropria~ao dessas provas ... "; outro datado de 11 
de outubro, no qual e requerido c6pia da ata n.2 4 e documentos anexos eventuais e da ata n.2 
7 e documentos anexos eventuais. Relativamente as c6pias solicitadas deverao as mesmas ser 
fornecidas ao candidato de acordo com o solicitado. Mais solicitou o candidato no email de 11 
de outubro os "enunciados das provas escritas integrantes da Avalia~ao Psicol6gica realizada 
no ambito do referido procedimento concursal, bem como dos criterios quer de corre~ao das 
mesmas, quer de conversao e/ou correspondencia das escalas de nota~ao e/ou avalia~ao 
respetivas". Mais solicitou as "pe~as documentais nas quais assenta de modo objetivo, preciso 
e completo, bem como apropriadamente fundamentado, a compara~ao do perfil individual 
deste candidato evidenciado na Avalia~ao Psicol6gica e o perfil de aptidoes, caracteristicas de 
personalidade e competencias comportamentais do posto de trabalho em causa, compara~ao 
essa da qual deve resultar o estabelecimento de um progn6stico de adapta~ao as exigencias 
do posto de trabalho a ocupar, tendo por referenda o perfil de competencias previamente 
definido". Relativamente a estes dois ultimos pontos e tendo em conta que o 22 metodo de 
sele~ao foi a plica do pela Universidade do Minho- Servi~o de Psicologia, entidade acreditada e 
competente para a sua aplica~ao, foi solicitado que a esta a aprecia~ao e disponibiliza~ao do 
solicitado. A Universidade do Minho - Servi~o de Psicologia respondeu atraves do seu 
responsavel que dada a natureza sigilosa da informa~ao em causa (avalia~ao psicol6gica) bem 
como dos materiais de avalia~ao usados na sua obten~ao (devendo estes estar reservados a 
profissionais qualificados para o seu uso), nao e possivel a sua divulga~ao. Ais respondeu que 
"No entanto, para cada candidato/a avaliado/a e elaborado um Relat6rio de Avalia~ao 

Psicol6gica, o qual e enviado a entidade solicitadora da avalia~ao no ambito do respetivo 
procedimento concursal." Face a resposta o juri deliberou por unanimidade remeter o 
Relat6rio de Avalia~ao Psicol6gica referido em resposta ao solicitado pelo candidato. 
A reuniao teve em vista graduar os resultados da aplica~ao do 32 metodo de sele~ao -
Entrevista Profissional de Sele~ao e estabelecer a respetiva ordena~ao alfabetica. 
Primeiro: Aberta a presente reuniao, o juri constatou que compareceram a aplica~ao do 
metodo de Entrevista Profissional de Sele~ao os seguintes candidates: Anabela Fernandes 
Xavier, Ana Lucia Pereira Carneiro e Monica Neiva Verfssimo. 
Segundo: a reuniao teve em vista atribuir a classifica~ao da Entrevista Profissional de Sele~ao, 
do procedimento concursal e em face deste resultado, ficou, assim constituida a Lista Unitaria 
de Ordena~ao Final, OF = PC {40 %) + AP {30 %) + EPS {30 %) 
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Classlflca~ao Candldatos PC40% AP30% EPS30% Nota Final 
12 Ana Lucia Pereira Carneiro 19,36 vaiores 16 vaiores 16 vaiores 17,34 vaiores 
22 Anabeia Fernandes Xavier 14,34 valores 12 valores 12 valores 12,94 vaiores 
32 M6nica Nelva Verlssimo 12,03 valores 12 valores 12 valores 12,01 vaiores 
42 Jacques Fernandes da Silva 18,26 vaiores 12 vaiores Faltou Excluldo 
51! Ricardo Jorge de Oliveira Ferreira 9,16 vaiores Excluldo Excluldo Excluldo 
62 Liliana Ribas Maciel Lima 7,57 vaiores Exclulda Exclulda Exclulda 
72 Pedro Manuel Machado Lemos Faltou Excluldo Excluldo Excluldo 
81! Sergio Romeu de Sc\ Gulmaraes Faltou Excluido Excluldo Excluldo 

Rodrigues do Rego 
92 Vitor Augusto Duarte Monteiro Faitou Excluldo Excluldo Excluldo 

Terceiro: a) candidatos exclufdos por terem faltado a Prova de Conhecimentos: Pedro 
Manuel Machado Lemos, Sergio Romeu de Sa Guimaraes Rodrigues do Rego e Vitor Augusto 
Duarte Monteiro; b) Candidatos exclufdos por terem obtido nota inferior a 9,5 valores na 
Prova de Conhecimentos: Ricardo Jorge de Oliveira Ferreira e Liliana Ribas Maciel lima; c) 
candidatos exclufdos por terem faltado a Entrevista· Profissional de Sele~ao: Jacques 
Fernandes da Silva. 
Quarto: Verificou o juri que o cand idate Jacques Fernandes da Silva comunicou por email 
enviado a 19 de outubro, o seguinte "Tendo em considera~ao a. inobservancia do prazo de 
notifica~ao legal pelo Juri do procedimento concursal acima indicado referente a convoca~ao 
deste candidate para o terceiro metodo de avali~~ao - Entrevista profissional de sele~iio- do 
concurso correspondente, cumpre-me comunicar-lhe que me vejo impedido de comparecer a 
referida entrevista no dia e no horario constantes na referida notifica~ao, ficando a aguardar, 
por conseguinte, o envio de nova e apropriada notifica~ao para a realiza~ao da referida 
entrevista de acordo com as disposi~oes legais aplicaveis ao caso em causa." Como e evidente 
nao pode o juri atender ao solicitado indeferindo-se, na medida em que foi dado cumprimento 
ao prazo estipulado no art.2 32 da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 
145-A/2011, de 6 de abril. 
Quinto: 0 juri deliberou por unanimidade promover a audiencia aos interessados nos termos 
do art.2 1002 e seguintes do C6digo do Procedimento Administrative, conjugado com o n.2 1 
do art.2 362 da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145-A/2011, de 6 
de abril, por offcio registado, sendo fixado o prazo de 10 (dez) dias uteis, para querendo e por 
escrito, se pronunciar sobre o que lhes oferecer ace rca da referida lista de candidates. 
Sexto: Todas as delibera~oes foram tomadas por unanimidade. 
Setimo: Mais, foi deliberado proceder a publicita~ao desta ata na pagina oficial da Camara 
Municipal de ponte de lima, www.cm-pontedelima.pt. 
E, por nada mais haver a tratar, fo i 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, 20 de outubro de 2016, 
o Juri, • 
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