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AVISO
RELAÇÃO DE CANDIDATOS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO PARA PREENCHIMENTO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO,
POR CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, .DE UM TÉCNICO SUPERIOR
, (ENGENHARIA ALIMENTAR), DA CARREIRA E CATEGOR.IA DE TÉCNICO SUPERIOR

Para os devidos eféitos, torna-se pública a relação dos candidatos admitidos e_ excluídos ao
procedimento concursal comum, com vista ao estabelecimento de relação juridica de emprego
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
para ocupação de um posto de trabalho na carreira e categoria deTécnico Superior (Engenharia
Alimentar), a afetar à Subunidade Orgânica de Educação, da Unidade Orgânica de 3. 0 Grau
Sociocultural de Desportiva, conforme caraterização no Mapa de Pessoal para o· ano de 2020;
aberto mediante deliberações da Câmara Municipal de 17 de junho de 2020 e_ da Ass~mbleia
Municipal de 29 de junho-de 2020, publicado no Diário.da República, 2.'.1 série, n.º 177, de 10 de
'

•'

'

1

setembro de 2020, e na BEP com o código de oferta OE202009/0445, em 11 de setembro de 2020,
em resultado da reunião do júri datada de 15 de outubro de 2020.

Candidatos Admitidos
• . Elisabete Margarida Silva Simões;
•

Esmeralda Maria Rosado Fama Lucenfl.

Candidatos Excluídos
•

Ana Rita Martins Reis
Não procedeu _à entrega da candidatura em formulário tipo, conforme exigido pelo ponto 8.2 do Aviso de
abertura do procedimento concursal; não cumprimento do requisito especial de inscrição em Ordem
Profissional,. conforme exigido pelo ponto 7. 2 do A'1so de abertura do procedimento concursal.

•

Margarida Balão Silveiro Leal ·da Costa
Não apresentou o formulário tipo de candidatura assinado, conforme exigido pelo ponte, 8.2 do Aviso de
· abertura do procedimento concursal; não é. titular de licenciatura em Engenharia Alimentar, conforme
exigido pelo ponto 7.2 do Aviso de abertura do procedimento; não cumprimento do requisito especial. de
inscrição em Ordem Profissional, conforme exigido pelo ponto 7.. 2 do Aviso de abertura do procedimento
concursal.
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Não cumprimento do requisito especial de inscrição em Ordem Profissional, conforme exigido pelo ponto 7.
l

'

'

'

2 do Aviso de abertura do procedimento concursal (não demonstra a qualidade de membro efetivo de OrderT)
Profissional que titule o exercício. da atividade).·

•

Rute Mota
Não procedeu à entrega da candidatura em formulário tipo, conforme exigido pelo ponto 8.2 do Aviso de
abertura .do procedimento concursal; não cumprimento do requisito especial de inscrição em Ordem.
Profissional, conforme exigido pelo ponto _7. 2 do Aviso de abertura do procedimento concursal; não
apresentação de fotocópia do certificado de habilitações literárias conforme exigido pelo ponto 8.3 do Aviso
de abertura do procedimento concursal; não cumpriu a forma exigida para o envio de candidatura, conforme
previsto nos pontos 8.2, 8.2. 1 e 8.2.2 do Aviso de abertura do procedim~nto concursal.

•

Vera Lúcia Augusto Martins
Não cump!imento do requisito especial de inscrição em Ordem. Profissional, conf?rme exigido pelo ponto 7.
2 do Aviso de abertura do procedimento concursal.

Paços do Concelho de Reguengos de Monsaraz, 15 de outubro de 2020
'

'

O Presidente do Júri

Rui Manuel dos Santos Silva Aleixo
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