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TERRA RICA OA ttUMAtliDAOE ATAN.27 

Procedimento concursal comum para contrata~ao em regime de contrato de trabalho em 

fun~oes publlcas por tempo indeterminado- 1 Tecnico Superior- Design de Ambientes 

Aos 6 dias do mes de outubro de 2016, pelas 10h00m, reuniu o juri do concurso acima 

identificado, composto pelo Arq.!! Antonio da Costa Nogueira, Tecnico Superior na Camara 

Municipal de Vila Verde, na qualidade de presidente do juri, Dr.i! Maria Sofia Fernandes Velho 

de Castro Araujo, Chefe da Divisao Administrativa e Financeira e Eng.!! Rogerio Lopes Margalho 

Oliveira Pereira, Chefe da Divisao de Estudos e Pianeamento ambos da Camara Municipal de 

Ponte de Lima, na qualidade de vogais efetivos. 

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 procedlmento concursal: 

Primeiro: o juri dellberou por unanimidade, atribuir a seguinte classifica~ao, no segundo 

metodo de seie~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 intercalar- 22 metodo de sele~ao 

Nome do Candidato 22 Metodo Nfvel Classificativo Resultado 
Maria Helena de Sousa Forte Sa AP Suficiente 12,00 valores 

Segundo: Face ao que antecede, o juri dellberou 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 12 de outubro de 2016 pelas 9h30m, nas instala~5es do 

Ediffcio Portas de Braga, sito na Pra~a da Republica, Ponte de Lima (sala de reuni5es da Dlvisao 

de Estudos e Planeamento- 2!! Piso). 

Terceiro: Para cumprimento do disposto no n.!! 1 do art.!! 32!! e nos termos do disposto no 

art.!! 30!! da Portaria n.!! 83-A/2009, de 22 de janeiro, foi deliberado, notificar a candidata 

admitida, para a realiza~ao do metodo de sele~ao. 

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

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

E, por nada mals 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, 6 de outubro de 2016, 

(Dr. i! Maria Sofia Fernandes Velho de Castro raujo) 
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