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Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 1 (uml posto de trabalho
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na
carreira e categoria de assistente técnico, área de vigilância, receção e atendimento de
visitantes, bilheteira e loia para o Museu Monográfico de Conímbriga - Museu Nacional.

PROJETO DE TISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS E EXCLUíDOS

Nos termos do n.e 1 do artigo 29e da Portaria n.e 83-A12009, de 22 de janeiro, alterada e

republicada pela Portaria n.e 145-A,/20L1, de 6 de abril, torna-se pública a lista de candidatos

admitidos e excluídos, extraída da ata n.9 2, de 22 de novembro de 2OL7,dajúri do procedimento

concursal comum identificado em epígrafe, aberto pelo aviso n.e L274I/2017, publicado no Diário

da República, 2e. Série, n.e 206, de 25 de outubro de 2O77.

CANDIDATOS ADMITIDOS

Ns NOME OBSERVAçOES

1 Bernardo Teles PontífÍce Bidarra Baptista a)

2 Elsa Maria Oliveira Girão a)

3 Luís Carlos da Silva Rodrigues a)

4 Marco António Ferreira Aragão a)

5 Maurício Ëduardo Simões Mels a)

6 Pedrc fuïiguel Pinto da Silva a)

7 Sónia Margarida Mateus Moreira a)

I Vera Lúcia Mendes Ferreira Rarnos a)

al Candidato (a) admitido {a} ao método de seleção obrigatório.

CANDIDATOS EXCLUÍOOS

Ns NOME
FUNDAMENTOS DË

EXCLUSÃO

1- Alexandrina Maria Lameira Torrinho b) c) d)

2 Ana Catarinã Silva Sirnões cl d)

3 Ana Margarida Vilão de Melo cï dl

4 Ana Rita Amado Carvãlho c) d)

5 Débsra fVlarina Canhoto Cardoss cl d)
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6 Fernando António Simões Pereira das Santos c) d)

7 Filipe Emanuel Oliveira Marceneiro e)

I J*ana Carla Pereira Pinheiro Brito c) d)

I Liliana Vanessa Fontes da Costa c) d)

10 Lívio Jorge Preces Moita c) d)

3.t Nuno Filipe Sousa Basílio c) d)

T2 Rúben Miguel Faria Ferreira c) d)

13 Sérgio Nuno Pinto Pereira c) d)

L4 Sofia Marques Ferreira c) d)

Fundamentos de exclusão:

b) Não apresenta documento comprovativo das habilitações literárias legalmente exigidas

no ponto 10.3, conforme previsto na alínea b) do ponto 12.6 do aviso de abertura;

cl Não apresenta declaração, com data posterior à do aviso de abertura, que comprove a

existência de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente

estabelecida, conforme previsto na alínea e) do ponto 12.6 do aviso de abertura;

d) Não apresenta declaração, com data posterior à do aviso de abertura, de conteúdo

funcional, conforme previsto na alínea f) do ponto 12.6 do aviso de abertura.

el Não apresenta declaração, que comprove, de forma inequívoca, que o candidato está

abrangido pelo Regulamento de lncentivos à Prestação de Serviço MÍlitar nos Regimes de

Contrato e de Voluntariado, aprovado pelo Decreto-Lei ne 320-A/2000, de 15 de

dezembro, com as alteraçôes introduzidas pelo Decreto-Lei ne LL8/2OO4, de 21de maio e

pelo Decreto-Lei ne 320/20A7, de 27 de setembro, conforme previsto na alínea g) do

ponto 12.6 do aviso de abertura;

Nos termos do Código do Procedimento Administrativo e em observância do artigo 30e da Portaria

ne $-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria ne 145-A/2011, de 6 de abril, os

candidatos excluídos acima identificados, podem pronunciar-se sobre os fundamentos de exclusão,

no prazo de 10 dias úteis, a contar a data do e-mail de notificação.

Conforme estabelecido nos nes L e 2 do artigo 51.s da referida Portaria, os factos que sejam

considerados relevantes e adequados para efeitos de reapreciação do júri deverão ser apresentados
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através do preenchimento do formulário para o exercício do direito de participação dos interessados,

aprovado pelo Despacfo n.e I132U2AO9, de 8 de maio.

Condeixa,22 de novembro de 2017.

(José da Silva Ruivo)
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