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Segundo: Face ao que antecede, o júri deliberou por unanimidade, excluir o candidato

Joaquim Luís Nobre Pereira, em cumprirnento do aviso de abertura do procedimento

concursal, por ter obtido urna classificacáo inferior a 9,50 valores. _

Terceíro: Mais deliberou, para cumprimento do disposto no n." 1 do art." 33° da

Portaría n." 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaría 145-A/2011, de 6 de

abril, publicitar os resultados da prova teórica escrita de conhecimentos realizada, no

passado dia 2 de abril de 2015. ~ _

Quarto: Face ao que antecede, o júri deliberou por unanimidade, para cumprimento do

disposto no n." 1 do art." 32° e nos termos do disposto no art.? 30° da Portaría n." 83-

A/2009, de 22 de janeiro, promover a audiencia dos interessados, do candidato

excluido, nos termos do Código do procedimento Administrativo, conjugado com o n."

6, do artigo 31.°, da Portaría 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145-

Nome do Candidato 1° Método Resultado

Joaquim Luís Nobre Pereira PC 5,65 Valores

Lista intercalar - 1° método de seleeño

Aos 14 días do mes de abril de 2015, pela 10 h OOm,reuniu o júri do concurso acima

identificado, composto pelo Arq." António da Costa Nogueira, na qualidade de

presidente do júri, e Eng." Nuno Laboreiro Meira de Amorim, Chefe da Divisño de

Obras e Urbanismo, e Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo, Chefe da Divisáo

Administrativa e Financeira, na qualidade de vogais efetivos .. _

A reuniño teve em vista ordenar a primeira lista intercalar dos candidatos, referente aos

resultados obtidos pela aplicacáo do primeiro método de selecáo, de carácter

eliminatório, Prova Teórica Escrita de Conhecimentos (PC), conforme o aviso de

abertura do procedimento concursal. _

Primeiro: O júri deliberou, por unanimidade, atribuir a seguinte classificacáo, no

primeiro método de selecáo: _

ATA N.o 4

Procedimento concursal comum na modalidade de relacáo jurídica por tempo

indeterminado de 2 Técnicos Superiores - Arquiteto

TErmA AICA OA HUMANIDAOF..
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(Dr. a Maria So la Fernandes Velho de Castro Araújo)

(Arq." António da Costa Nogueira)

Ponte de Lima, 14 de abril de'2015,

O Júri,

A/20 11, de 6 de abril, sendo fixado o prazo de 10 días úteis para, querendo e por escrito,

informar sobre o que lhe oferecer. ~ __

Quinto: Foi ainda deliberado proceder a publicitacño desta ata na página oficial da

Cámara Municipal de Ponte de Lima, em www.cm-pontedelima.pt (Concursos de

Pessoal), _

E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reuniáo, da qual, para constar, se lavrou

a presente ata, que vai ser assinada por todos os membros do júri, _
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