
PONTE El LIMA 

ATA N.' 5 
Procedimento concursal comum para contrata~ao em regime de contrato de trabalho em fun~oes publicas 

por tempo indeterminado- 25 Assistentes Operacionais 

Aos 9 dias domes 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. 

De seguida o Juri do Concurso deliberou por unanimidade: 
Primeiro: Promovida a audiemcia aos interessados, nos termos do C6digo do Procedimento 

Administrative, conjugado como n.' 1, do artigo 30', da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril, conforme a ata n.• 2 de 27 de agosto de 2013, tendo sido fixado o 
prazo de 10 dias uteis, para querendo e par escrito, os candidates excluidos se pronunciarem, nao se 
verificaram reclamal(5es, pelo que se confirma a decisao de excluir os seguintes candidates: Carlos 
Manuel Moreira Rodrigues; Calia Marisa de Passes Cadilha; Georgina Maria Rodrigues Oliveira Cruz; 
Jose Fernandes Joaquim; Maria Alice Monteiro Cerqueira Amorim; Maria do Ceu Fernandes de Barros; 
Maria de Fatima Ribeiro da Cunha de Matos; Maria Leonor Gomes Moreira Pedro; Maria Primorosa 
Cerqueira Pereira Martins; Rosa Dolores Gonl(alves da Cruz; Sandra Maria de Jesus Leal; Silvia da Costa 
Pereira Lemos; Sonia Viviana Montes Pedro. 

Segundo: Foi deliberado proper ao Sr. Presidente da Camara de acordo com o disposto na 
alinea b) don.' 2 do art' 48 e art.' 64' da LOE para 2014, Lei n' 83-C/2013, de 31 de Dezembro, que a 
Camara solicite a Assembleia Municipal autorizal(iio para passar a 2' lase, ou seja, destinado a 
candidates que nao possuam uma relal(iio juridica de emprego publico por tempo indeterminado 
previamente estabelecida dada a impossibilidade de ocupal(iio dos postos de trabalho em causa por 
trabalhadores com relal(iiO juridica de emprego publico previamente constituida, ou por recurso a pessoal 
colocado em situal(iio de mobilidade especial ou a outros instrumentos de mobilidade. 

Terceiro: Foi deliberado proceder a notifical(iio dos candidates excluidos, para conhecimento da 
deliberal(iio definitiva de que sao objeto, pela mesma via, nos termos do disposto no n.'6 do art' 31' da 
Portaria acima referida. 

Quarto: Foi ainda deliberado proceder a publicitaqao desta ata na pagina oficial da Camara 
Municipal de Ponte de Lima, em www.cmponledelima.pt/Concursos de pessoal. 

E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reuniao, da qual para constar, se lavrou a 
presente que vai ser assinado por todos os membros do Juri. 

Pagos do Concelho de Ponte de Lima, 9 Junho de 2014, 
OJuri, 

(Eng' Rogerio ~opes Marg lho Oliveira Pereira) 
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