
PONTE El LIMA 

ATA N.'4 
Abertura de Procedimento concursal comum para contrata9ii0 em regime de contrato de trabalho em 

fun96es publicas por tempo indeterminado- 25 Assistentes Operacionais 

Aos 21 dias do mes de Maio de 2014, pela 10 h OOm, reuniu o juri do concurso acima 
identificado, composto pela Dr.' Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo, Chefe da Divisao 
Administrativa e Financeira, na qualidade de Presidente do Juri, pelo Eng.' Rogerio Lopes Margalho 
Oliveira Pereira, Chefe de Divisao de Estudos e Planeamento e pelo Eng. • Carlos Alberto Azevedo Lima, 
Tecnico Superior, na qualidade de vogais efetivos. 

A reuniao teve ern vista ordenar a segunda lista intercalar dos candidates, referente aos 
resultados obtidos pela aplica9ao do segundo metoda de sele9ao, de caracter eliminat6rio, Entrevista de 
Avalia9ao de competencias (EAC), conforme o aviso de abertura do procedimento concursal. 
Primeiro: 0 juri deliberou, por unanimidade, atribuir a seguinte classifica9ao, no segundo metoda de 
sele9ao, de acordo com a proposta da tecnica, que se anexa a presente: 

Lista intercalar- 2' metoda de sele~ao 
Nome do Candidate 2' Metoda Resultado 

Carlos Manuel Moreira Rodrigues EAC 8,00 Valores 

Maria de Fatima Ribeiro da Cunha Matos EAC 8,00 Valores 
Maria do Ceu Fernandes de Barros EAC 8,00 Valores 

Segundo: Face ao que antecede, o juri deliberou por unanimidade, 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, promover 
a audiencia aos interessados, dos candidates excluidos, nos termos do C6digo do procedimento 
Administrative, conjugado como n.• 6, do artigo 31.0

, da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril, sendo fixado o prazo de 10 dias uteis para, querendo e por 
escrito, informar sabre o que I he oferecer. 
Terceiro: Foi ainda deliberado proceder a publicita9ao desta ala na pagina oficial da Camara Municipal de 
Ponte de Lima, em (Concursos de Pessoal). 
E, por nada 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 

Pat;os do Concelho de Ponte de Lima, 21 Maio de 2014, 
o Juri, 

(D<.' ..,,. S fi• F•r•: t'hod• C~t• Amfi(o) 

(Eng. • Rogerio Lop~s 
\ 


