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Procedimento concursal comum para a contratação, por tempo
indeterminado, de um assistente operacional
(área de Arquivo) Refa. C
Aviso n°6015/2020, publicado na 2 série do Diário da República n°71
de 9 de Abril de 2020.
Lista de candidatos admitidos e excluídos
Considerando os requisitos exigidos e, devidamente publicitados no Diário da Repúb1ica2a
Série, n°70, Aviso n°6015/2020, de 9 de Abril e na Bolsa de Emprego Público, sob o código
0E202004/0111, apresenta-se a lista de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento
concursal comum para a contratação, por tempo indeterminado, de um assistente operacional (área
de Arquivo):

Candidatos admitidos
Os candidatos, que abaixo se listam, são admitidos ao procedimento ut supra por terem
apresentado as candidaturas dentro do prazo fixado, possuírem os requisitos exigidos e as
candidaturas estarem devidamente instruídas.
Ana Paula Tavares Realista Bernardino
Ana Rita Dias Martins
Maria José Galiado Pombinho
Maria Manuela Camacho dos Santos
Mansa José Raposo Rego Cascarrinho
Rodrigo Louza Viana Torres
Rosalina Martins Fernandez de Gomes Guilherme Marshall
Salomé Rosa Penedo Silvestre
Sandra Lucia Mousinho Figueira Raposo
Sónia Dias Caleiras
Suzana Cristina Fernandes Gonçalves Matos

Candidatos excluídos
Os candidatos, que abaixo se listam, foram excluídos por razões de ordem formal inerentes à
apresentação das candidaturas, tal como explicitado no Aviso n°6015/2020, de 9 de Abril,
publicado no Diário da República, 2 série, n°70 e ainda na BEP, sob o código 0E202004/0111.
Nome

Motivo da exclusão

Claudete Almeida Matos Batista

Curriculum vitae não está assinado nem
rubricado, tal como previsto no pontol6.3 do
aviso BEP

Henrique Gonçalves Simões

Curriculum vitae não está datado tal como
previsto no ponto 16.3. do aviso BEP nem
apresenta candidatura no formulário próprio
disponibilizado pela Câmara Municipal de
Ferreira do Alentejo ponto 16.2 do aviso
forma e prazo de apresentação da candidatura.
,

-

Liliana Filipa Termentina Frade

Curriculum vitae não está datado tal como
previsto no ponto 16.3. do aviso BEP

Mário André Neves Vicente

Curriculum vitae não está datado nem rubricado,
tal como previsto no ponto 16.3. do aviso BEP

Ferreira do Alentejo, 22 de Maio de 2020
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