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ATA N,2 5 

Procedimento concursal comum na modalidade de rela~ao juridica por tempo 

determinado de lTecnico Superior- Arquiteto 

Aos 31 dias do mes de outubro de 2013, pela 11 h OOm, reuniu o juri do 

concurso acima identificado, composto pelo Eng.Q Rogerio Lopes Margalho Oliveira 

Pereira, Chefe de Divisao de Estudos e Planeamento, na qualidade de Presidente do 

Juri, pela Dr.~ Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo, Chefe da Divisao 

Administrativa e Financeira e pelo Arquiteto Paulo Sergio Oliveira de Morais, Tecnico 

Superior, na qualidade de vogais efetivos. 

A reuniao teve em vista ordenar a segunda lista intercalar dos candidates, 

referente aos resultados obtidos pela aplica~ao do segundo metoda de sele~ao, de 

cankter eliminat6rio, Entrevista de Avalia~ao de competencias (EAC), conforme o 

aviso de abertura do procedimento concursal: 

Primeiro: Promovida a audiencia aos interessados, nos termos do C6digo do 

Procedimento Administrative, conjugado com o n.Q 1 do art.Q 30Q da Portaria 83-

A/2009, de 22 de janeiro, conforme a ata numero 3, de 19 de setembro de 2013, tendo 

sido fixado o prazo de dez dias uteis, para querendo e por escrito, os candidates 

excluidos se pronunciarem, verificou-se o pronunciamento de sete candidates excluidos, 

pelo que o juri reuniu para apreciar as respetivas reclama~oes apresentadas pelos 

seguintes candidates: Antonio JUlio Rodrigues Pereira Cerqueira, Nuno Miguel lima da 

Cruz, Helder luis Morgado Monteiro Lemos, Margarida leonor Cupido de Oliveira, 

Sergio An•dre 

Rodrigues Pereira Cerqueira vern reclamar da 

avalia~ao curricular atribulda, alegando para o efeito a FAQ n.2 17/Procedimentos 

Concursais/DGAEP. Acontece que a reclama~ao teria acolhimento se correspondesse a 
realidade, isto porque teria direito a ser considerado o valor positive de 10 valores na 

respetiva formula, se estivessemos a falar de urn candidate que, estivesse a ser avaliado 

com o metoda de sele~ao obrigat6rio avalia~ao curricular e nao detivesse avalia(:ao de 

desempenho, relativamente ao ou aos anos em que executou atividade identica a do 
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posto de trabalho a ocupar. Assim sendo, o juri delibera por unanimidade que a 

reclama~ao apresentada nao merece acolhimento por inexistencia de fundamento legal 

para o efeito. 0 candidate Nuno Miguel Lima da Cruz, vem reclamar da classifica~ao 

atribuida ao parametro Forma~ao Profissional, analisados os argumentos apresentados 

o juri deliberou por unanimidade atender, atribuindo a classifica~ao de 20 valores. No 

que toea a Experiencia Profissional o criteria estabelece que apenas podemos 

considerar a experiencia obtida com a execu~ao de atividades inerentes ao posto de 

trabalho, obtida em fun~oes publicas. A experiencia profissional apresentada nao pode 

ser contabilizada para efeitos do presente procedimento concursal, na medida em que 

em nada se coaduna com o conteudo funcional do posto de trabalho a concurso, 

deliberando o juri por unanimidade indeferir a reclama~ao apresentada. Em rela~ao a 
reclama~ao apresentada por Helder Luis Morgado Monteiro Lemos, no que toea a 
Experiencia Profissional, o Juri deliberou por unanimidade atender a reclama~ao, 

atribuindo a classifica~ao de 5 valores. Em rela~ao a reclama~ao de Margarida Leonor 

Cupido de Oliveira no que toea a classifica~ao atribuida na Experiencia Profissional, a 

reclama~ao nao pode ter acolhimento uma vez que o criteria estabelece que apenas 

podemos considerar a experiencia obtida com a execu~ao de atividades inerentes ao 

posto de trabalho, obtida em fun~oes publicas. A experiencia profissional apresentada 

nao pode ser contabilizada para efeitos do presente procedimento concursal, na medida 

em que em nada se coaduna com o conteudo funcional do posto de trabalho a 

concurso, deliberando o por unanimidade indeferir nesta parte a reclama~ao 

apresentada. Em rela~ao a classifica~ao atribuida na avalia<;ao curricular nao 

nao tenha sido tida em considera<;ao, no entanto a 
mesma s6 poderia ter sido atribuida classifica<;ao desde que tivesse sido convertida em 

horas tal e qual como foi exigido a todos os outros concorrentes, pelo que tambem 

nesta parte o juri deliberou indeferir a reclama<;ao apresentada. Reclamou ainda a 

candidata Maria Rita Saturnino Dias da Costa da classifica~ao atribufda na habilita~ao 

profissional, considerando que a sua licenciatura pre-Bolonha deveria ser equiparada 

aos mestrados de Bolonha. Nao e verdade que a equivalencia entre um grau de 

licenciatura pre-Bolonha e urn grau de mestrado p6s-Bolonha seja automatica, depende 
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de urn curso que confira esse grau, deliberando o juri par unanimidade indeferir nesta 

parte a reclama~ao apresentada. Em rela~ao a classifica~ao atribuida na forma~ao 

profissional, todos os candidatos tiveram acesso as informa~6es necessarias para 

instruir a sua candidatura e a valorizarem, nao podendo ser associada ao juri a 

deficiente instru~ao das candidaturas, uma vez que o aviso esteve e esta disponivel no 

DRE, no Site do Municipio e na BEP. A avalia~ao curricular foi feita tendo presente os 

elementos disponibilizados pelos candidatos e e da competencia do juri, de acordo com 

o previsto no art.Q 22Q da Portaria n.Q 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 

Portaria 14S-A/2011, de 6 de abril. Posta isto, o Juri entende que a avalia~ao curricular 

foi atribuida tendo par base os documentos entregues no momenta da candidatura, 

decidindo nao acolher os argumentos apresentados pela reclamante, mantendo em 

consequencia a classifica~ao atribuida na forma~ao profissional. Em rela~ao a 

classifica~ao atribuida na experiencia profissional, o criteria estabelece que apenas 

podemos considerar a experiencia obtida com a execu~ao de atividades inerentes ao 

posto de trabalho, obtida em fun~6es publicas. A experiencia profissional apresentada 

nao pode ser contabilizada para efeitos do presente procedimento concursal, na medida 

em que em nada se coaduna com o conteudo funcional do posto de trabalho a 

concurso, deliberando o juri par unanimidade indeferir nesta parte a reclama~ao 

apresentada. Reclamou ainda a candidata Joana Esmeralda Antunes Vieira da 

classifica~ao atribuida na experiencia profissional, analisados os argumentos 

apresentados o Juri deliberou alterar a classifica~ao, atribuindo a classifica~ao de um 

valor. Reclamou ainda da classifica~ao atribufda a Forma~ao Profissional, analisados os 

argumentos apresentados o por unanimidade alterar a classifica~ao 

atribufda, atribuindo 14 valores. Por ultimo reclamou o candidato Sergio Andre Borges 

Morais, da classifica~ao atribuida. Analisados os argumentos apresentados o juri 

deliberou par unanimidade manter as classifica~6es atribufdas tendo em conta o 

estabelecido nos criterios, indeferindo a reclama~ao apresentada. 

Segundo: Face ao que ficou exposto o juri deliberou atribuir a seguinte classifica~ao 

aos candidatos que reclamaram, em obediencia a formula de avalia~ao AC= 

(HAB+FP+EP+AD) /4: 
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AC-
HAB- FP-

EP-
AD-

Nome do Candidato Avalia~ao 
Habilita~ii Forma~ao 

Experiencia 
Avalia~ao 

0 Profissiona de Desem-
Curricular 

academica I 
Profissional 

penho 
Helder Lufs Morgado Monteiro 
Lemos 11,25 20 20 5 0 
Nuno Miguel lima da Cruz 9,75 19 20 0 0 
Joana Esmeralda Antunes Vieira 8,75 20 14 1 0 
Antonio Julio Rodrigues Pereira 
Cerqueira 6,50 20 6 0 0 

Sergio Andre Borges Morais 6,50 20 6 0 0 

Maria Rita Saturnino Dias da Costa 6,00 19 5 0 0 
Margarida Leo nor Cupido de 
Oliveira 4,75 19 0 0 0 

Terceiro: Promovida a audiencia aos interessados, nos termos do Codigo do 

Procedimento Administrative, conjugado com o n.2 1, do artigo 30.2, da Portaria 83-

A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril, tendo sido 

fixado o prazo de 10 dias uteis, para querendo e par escrito, os candidates excluidos se 

pronunciarem, nao se verificaram outras reclama~oes, pelo que se confirma a decisao 

de excluir os seguintes candidates: Fernando Manuel Cerqueira Barros; Rui Manuel 

Ferreira dos Santos Lima; Vera Patricia e Silva da Rocha Barros; Fabiola Franco Pires; 

Sofia Isabel dos Santos Oliveira; lnes da Cruz de Oliveira; Maria Helena Pires Mire 

Dares; Daniela Pereira Alves Ribeiro; Marcia Antonio Campos Meireles; Sandra Filipe 

Sousa Teixeira; Claudia Patricia Mendes Serra; Eliana Rodrigues Pereira; Jose Miguel 

Fernandes Barbosa; Eduardo Luis Carvalho Ferreira da Costa; Marta Catarina Teles 

Teixeira; Renata Cunha lobao Alves Moreno; Filipa Cordeiro Figueiredo; Joana 

Antunes Vieira; Olga do Ceu Gomes de Amorim; Julio Afonso de 

Carvalho; Joana Elisa Rebelo Mendes Bastardo; Joao Sebastiao Taborda Rodrigues 

Madura; Jean Carlo Marques Ferreira; Joana Maria Prata Vieira Coelho; Sonia Cristina 

Ferreira Pinto; Antonio Julio Rodrigues Pereira Cerqueira; Maria Catarina Dias Filipe l 
Gon~alves; Maria Joao de Moura Baptista da Silva; Orlando Jorge Ribeiro da Silva; 

Sergio Andre Borges Morais; Adriana Isabel Azevedo Pereira; Elsa Marisa Enes Afonso; 

Fabio Raul de Sousa Cruz; Hugo Oscar Nunes Torres; Luis Filipe de Matos Isidore; 

Eugenio Alberto Fiel de Sousa Coimbra; Maria Rita Saturnine Dias da Costa; Pedro 
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Joaquim Braga Soares; Sandra Angelina Morgado Fernandes; Tiago Marques Lages; 

Armando Joao Pereira Lima; Hugo Jorge Amaral Natario; Manuela Alexandra 

Fernandes Nogueira; Maria Luisa Torres Meneses Barbosa; Nuno Ricardo Pereira 

Pimenta; Ana Cristina Rodrigues Lucas; Ana Mafalda Lopes Barradas; Domingos Donato 

da Cunha Correia de Oliveira; Joao Filipe dos Santos Matos; Pedro Jose dos Santos 

Alves; Pedro Miguel Fernandes Monteiro; Ricardo Filipe Dinis Fernandes Martins 

Mendes; Tiago Jorge Coelho Soares; Horacia Nuno Fernandes Carreira Seabra 

Gon~alves; Orlando Pedro Monteiro Rodrigues; Paulo Alexandre Guimaraes Coelho; 

Silviana Campinho Faria; David Alberti de Varennes e Sarmento; Fernando Jose Ulrich 

Ferreira Ferrao; Hipolito Sandra Caetano Correia; Pedro Miguel Ribeiro Lima; Filipa 

Ferreira da Silva Roma Torres; Katya Jesus Silva da Costa; Margarida Leonor Cupido de 

Oliveira e Maria Elisabete Rodrigues Dias. 

Quarto: Proceder a marca~ao do 22 metoda de selec~ao Entrevista de Avalia~ao de 

Competencias (EAC), para o dia 7 de Novembro, pelas 9h15m, nas instala~oes do 

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

Divisao de Estudos e Planeamento- 22 Piso). 

Quinto: Para cumprimento do disposto no n.2 1 do art.2 322 e nos termos do disposto 

no art.2 302 da Portaria n.Q 83-A/2009, de 22 de janeiro, foi ainda deliberado, por 

unanimidade, notificar o candidato admitido, Nuno Miguel Lima da Cruz, para a 

realiza~ao do metodo de seleccao. 

Sexto: Proceder a notificat;ao dos candidatos excluidos, para conhecimento da 

deliberat;ao definitiva de que sao objeto, pela mesma via, nos termos do artigo 312 

n.26 da referida Portaria. 

Setimo: Mais deliberou o juri, por unanimidade, atribuir a seguinte classificat;ao, no 

segundo metoda de selet;ao, de acordo com a proposta da tecnica, que se anexa a C'\ 
presente: ( 

I . 
lista intercalar- zg metodo de sele~ao 

Nome do Candidato 22 Metodo Resultado 

Renata Sergio Tened6rio Martins EAC 16,00 Valores 

Marco Antonio Rufino Caldeira EAC 16,00 Valores 
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Helder Luis Morgado Monteiro Lemos EAC 12,00 Valores 

Isabel Maria Fernandes Pereira Caldeira EAC 12,00 Valores 

Alexandre Miguel Gouveia Branco Neves Pereira EAC Faltou 

Bruno da Silva Cora do Mauricio EAC Faltou 

Manuel Antonio da Rocha Gomes EAC Faltou 

Tiago Torres Caldas EAC 12,00 Valores 

Claudia Maria Evangelista Ferreira Monteiro EAC 12,00 Valores 

Luisa Alexandra de Sa Marques Noutel dos Santos EAC Faltou 

Sofia Isabel Barbosa e Silva de Araujo Rangel Tsou Ferraz 12,00 Val ores 

Oitavo: Face ao que antecede, o juri deliberou 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 11 de Novembro de 2013, pelas 9h30m, nas 

instala~oes do Ediffcio Portas de Braga, sito na Pra~a da Republica, Ponte de Lima (sa Ia 

de reunioes da Divisao de Estudos e Planeamento- 2Q Pi so). 

Nono: Para cumprimento do disposto no n.Q 1 do art.Q 32Q e nos termos do disposto 

no arU 30Q da Portaria n.Q 83-A/2009, de 22 de janeiro, foi deliberado, notificar os 

candidates admitidos, para a realiza~ao do metodo de sele~ao: Renate Sergio 

Tenedorio Martins, Marco Antonio Rufino Caldeira, Helder Luis Morgado Monteiro 

Lemos, Isabel Maria Fernandes Pereira Caldeira, Tiago Torres Caldas, Claudia Maria 

Evangelista Ferreira Monteiro, Sofia Isabel Barbosa e Silva de Araujo Rangel Tsou 

Ferraz. 

Foi deliberado promover a aos interessados, candidates 

excluidos, nos termos do C6digo do procedimento Administrative, conjugado com ~ 

n.Q 6, do artigo 31.Q, da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 
1
( 

145-A/2011, de 6 de abril, sendo fixado o prazo de 10 dias uteis para, querendo e por 

escrito, informar sobre o que lhe oferecer. 

Decima Primeiro: Foi ainda deliberado proceder a publicita~ao desta ata na pagina 

oficia! da Camara Municipal de Ponte de Lima, em \fi!.~'!Yi~Cl::fiQl1i'?':J.Qilm.£LP.! (Concursos 

de Pessoal). 
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E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reuniao, da qual para constar, 

se lavrou a presente ata, que vai ser assinado por todos os membros do Juri. 

Pa~os do Concelho de Ponte de Lima, 31 de Outubro de 2013, 

\

o Juri.·, 
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JVI il•\ .. ' , v...___,. 

·I 
(Eng.Q Rogerio Lopes Mafgalho Oliveira Pereira) 

t\q£\c., .S4c. hrr\u,4b n\~ 1< &.Jo lq~ 
(Dr.~ Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo) 

I 
\ (Arqt.Q Paulo Serg Oliveira de Morais) 
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