
ATAN.0 7 
Proceditnentocconcui·sarcomum na modalidade de rela~ao juridica por tempo indeterminado de 

2 Tecnicos Superiores- Arquiteto 

Aos 22 dias do mes de abril de 2016, pela 10 h OOm, reuniu o juri do concurso acima 
identificado, composto pelo Arq.0 Antonio da Costa Nogueira, na qualidade de presidente do 
juri, e Eng.0 Nuno Laboreiro Meira de Amorim, Chefe da Divisao de Obras e Urbanismo, e 
Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo, Chefe da Divisao Administrativa e Financeira, 
na qualidade de vogais efetivos. ______________________ _ 

Aberta a presente reuniao o j(tri deliberou por unanimidade o seguinte: 
Primeiro: Tendo tornado conhecimento da delibera~ao da Camara Municipal de 29 de mar~o 
de 2016, relativamente ao recurso hierarquico interposto pelo candidato Joaquim Luis Nobre 
Pereira, bem como do despacho do Sr. Presidente da Camara Municipal de 6 de Abril de 20 16, 
publicado no Diario da Republica, 23 serie, n.0 79 de 22 de abril, e considerando o teor dos 
mesmos, nao resta ao juri outra alternativa que nao seja a da aceita~ao e cumprimento do 
deliberado pela Camara. · 

Segundo: Assim e cumprindo com o deliberado temos que alterar a classificat;:ao do candidato 
Joaquim Lufs Nobre Pereira, atribuida no primeiro metodo de sele~ao, em que obteve o 
resultado de 7,15 Val ores, para o seguinte resultado de 12,25 Valores. ----------
Terceiro: Face ao resultado obtido, devera efetuar-se a publicita~ao da primeira lista intercalar 

de resultados obtidos por aplica~ao do primeiro metodo de sele~ao, Prova de Conhecimentos, 
bern como solicitar de acordo com o aviso de abettura, ponto I 0.2.2, e o disposto na lei a 
entidade especializada publica competente - lNA, a marca~ao e realiza~ao do segundo metodo 

de sele~ao- Avalia~ao Psicologica. ----------------'------
Quarto: Para cumprimento do disposto no at1.0 33 da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada pela Portaria 145-A/20 11, de 6 de abril, foi ainda deliberado notificar o candidato 
admitido, bern como 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 mais haver a tratar, foi encerrada a reuniao, da qual, para constar, se lavrou a 
presente ata, que vai set· assinada por todos os membros do juri. ______ _ _ ___ _ 

Ponte de Lima, 22 de abril de 2016, 
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