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Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, pelas dez horas, reuniu o JÚri do

Concurso Escolar do Cartaz do r80 Fórum Formação e Opções Profissionais, na sala de reuniões da Divisão

de Educação, constituído por Paulo Mesquita, Técnico de Design Gráfico da Câmara Municipal da Póvoa

de Varzim, Bruno Ferreira Teles, representante da Capitania do Poilo da Póvoa de Varzim e Paulo Veiga,

representante da Associação Pró-Música da Póvoa de Varzim, para tratar dos seguintes pontos da Ordem

de Trabalhos:

Ponto um - Avaliação dos trabalhos a Concurso e deliberação sobre o vencedor;

Ponto dois - Deliberação sobre os três primeiros trabalhos selecionados.

Foram devidamente analisados e ponderados os vários critérios de avaliação. Neste contexto, o JÚri

deliberou por unanimidade atribuir o título de vencedor ao projeto realizado por:

- Hélder Filipe Costa Silva, aluno do 90 ano de escolaridade, da Escola Básica e Secundária Campo Aberto,

Beiriz.

De igual modo, oJúri deliberou sobre os três primeiros trabalhos selecÍonados, que foram atribuídos a:

- Hélder Filipe Costa Silva, aluno do 90 ano de escolaridade, da Escola Básica e Secundária Campo Aberto,

Beiriz.

- Eduardo Barreirinho Eusébio, aluno do 12o ano do Curso de Técnico de Multimédia, da Escola Secundária

Eça de Queirós.

- Filipe Moita Pontes, do rro ano do Curso de Técnico de Multimédia,, da Escola Secundária Eça de Queirós.

Nada mais havendo a tratar, encemam-se os trabalhos da reunião, pelas dez horas e trinta minutos,

lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes.

Paulo Mes , Técnico de design gráfico âmara Municipal da Póvoa de Varzim

Bruno Ferreira Teles, Re resentante da cap itania do Porto da Póvoa de Varzim
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AU o Veiga, Representante da Associação Pró-MÚsica da Póvoa de Varzim


