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Procedimento concursal comum na modalidade de relayao juridica por tempo indeterminado de 

2 Tecnicos Superiores- Arquiteto 

Aos 11 dias do mes de outubro de 2016, pela 10h30m, reuniu o juri do concurso acima 
identificado, composto pelo Arq.0 Antonio da Costa Nogueira, na qualidade de presidente do 
jt1ri, e Eng.0 Nuno Laboreiro Meira de Amorim, Chefe da Divisao de Obras e Urbanismo, e 
Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Ara(tjo, Chefe da Divisao Administrativa e Financeira, 
na qualidade de vogais efetivos. 
Os resultados obtidos na PC, AP E na EPS, constam das atas e aqui se dao por reproduzidos, 
para todos os efeitos legais, bem como a admissao e exclusao dos candidatos oponentes ao 
presente concurso. 
Notificados os interessados, candidatos excluidos na aplicayiio dos metodos de seleyiio e 
candidatos que conclufram o procedimento com aprovayiio em todos os metodos de seleyiio, 
aplicados e constantes da lista unitaria de ordenayao final dos candidatos aprovados, nos termos 
da alinea a) do 11.0 3 do art.0 30° e ainda nos termos do n.0 I do artigo 36° da Portaria 83-N2009, 
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145-N2011, de 6 de abril, para no prazo de dez dias 
uteis, dizerem por escrito o que se lhes oferecesse, o jttri constatou que nenhuma alegayiio foi 
apresentada. 
Assim e tendo em conta que a ordenayiio final dos candidatos nao sofreu qualquer alterayao, o 
juri deliberou por unanirnidade manter a lista unitaria de ordenayiio fmal que ficara anexa a esta 
ata, fazendo deJa parte integrante. 
Mais deliberou o jt1ri, por unanimidade, submeter a lista de ordenayao final para decisao do 
Exmo. Sr. Presidente da Camara, para homologayao, nos termos do n.0 2 do art.0 36° da portaria 
supracitada. 
0 juri deliberou ainda, por unanimidade, e ap6s homologayao da referida lista por parte do 
Exmo. Sr. Presidente da Camara, notificar todos os candidatos aprqvados como os excluidos, ao 
abrigo do estipulado no art.0 30° n.0 3 alinea a) ou b) e d) em conjugayao como disposto no n.0 4 
e n.0 6 do art.0 36° da Portaria 83-N2009, de 22 de janeiro, alterada pela P011aria 145-N2011, 
de 6 de abril, bcm como notifica-los de que da homologayiio da lista de onlenayao final pode ser 
interposto recurso hierarquico ou tutelar de acordo com o n.0 3 do art.0 39° da mencionada 
portaria. 
Mais, foi deliberado proceder a publicitayao desta ata na pagina oficial da Camara Municipal de 
ponte de Lima, www.cm-pontedelima.pt. 
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 j(•ri. 
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