Procedimento Concursal Ref. Nº 02/18
Contratação por tempo indeterminado

Assistente Técnico
Nos termos do disposto na alínea d) do nº 3 do art.º 30º e alínea d) do nº 1 do art.º 31º
da Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria nº 145A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos abaixo indicados, propostos
para intenção de exclusão do procedimento concursal aberto por aviso nº4408/2018,
publicado no Diário da República nº 66, 2ª serie de 04/04/2018, na categoria de
assistente técnico, para constituição de reserva de recrutamento e exercício de
funções na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a tempo
indeterminado, para, querendo, se pronunciarem sobre a intenção de exclusão, em
sede de audiência de interessados, nos termos do Código do Procedimento
Administrativo, no prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação no Diário
da República II Serie nº 142 de 25/07/2018:


























Andreia dos Anjos Correia ........................................................... a)
Betina Marisa de Sousa Trigo Correia .......................................... a)
Bruno Miguel da Silva Pinto .......................................................... a)
Carlos Emanuel Martins ................................................................ a)
Cecília Quiluba Lunga de Araújo .................................................. a)
Claudia Vanessa Pacheco Tavares de Oliveira ............................ d)
Daniela Cristina Pinheiro Augusto ................................................ a)
David José Gonçalves Fonseca ................................................... a)
Djana Morais Matos de Oliveira .................................................... a)
Filipe Pereira Fortes ...................................................................... a)
Iúri Fernando Catarino Pereira ..................................................... a)
Joaquim José da Silva Estevão ................................................... a)
Liseta dos Santos Sequeira .......................................................... c)
Luciane da Silva Cardoso Cabrita ................................................ e)
Ludmira Saramago Mira ............................................................... a)
Maria Eduarda Covas Claudino .................................................... a)
Maria Leonor Guerreiro Duarte da Silva Fusco ............................ a)
Marisol de Jesus Rocha de Andrade ............................................ a)
Mónica Ester Vidal de Oliveira ...................................................... a)
Nuno Filipe Sousa Basílio ............................................................. b)
Olga Maria Moreira de Sousa Augusto ......................................... a)
Osvaldo António Del-negro Parrança ........................................... a)
Sandra Isabel dos Santos Madeira Miranda ................................. a)
Sandra Maria Dias Pires Nunes .................................................... a)
Silvia Alexandra Nogueiro Pereira Cardoso .................................. a)

a) Excluída/o por não apresentar documento comprovativo de conclusão do 12º ano;
b) Excluído por candidatura entregue fora de prazo;
c) Excluída por não apresentar Curriculum vitae;
d) Excluída por não apresentar documentos de candidatura (requerimento e certificado de
habilitação);
e) Excluída por não apresentar requerimento de candidatura ao procedimento concursal.

A falta de resposta, no prazo máximo acima referenciado, significará que nada tem a
objetar.
O processo do concurso encontra-se disponível na Divisão de Recursos Humanos,
sita na Rua José Magro, 2 A – 2380-350 Barreiro, nas horas normais de expediente,
das 14.00 às 17.00 horas.

Extrato da ata nº 2

Divisão de Recursos Humanos, aos 26 de julho de 2018

