
AVISO 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE CARGO DE DIREÇÃO 


INTERMÉDIA DO 2.º GRAU - CHEFE DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 


RELAÇÃO DE CANDIDATOS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS E CLASSIFICAÇÃO DO MÉTODO DE 

SELEÇÃO AVALIAÇÃO CURRICULAR 


Para os devidos efeitos, e em resultado da reunião do júri de 8 de junho de 2022, torna-se pública 

a classificação do método de seleção "Avaliação Curricular", do procedimento concursal para 

recrutamento de cargo de Direção Intermédia do 2. º Grau - Chefe da Divisão de Desenvolvimento 

Económico, cuja abertura foi aprovada na reunião ordinária da Câmara Municipal de 28 de julho 

de 2021, e o júri do procedimento em sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 26 de 

novembro de 2021, publicitada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 46, de 7 de março de 2022, 

na Bolsa de Emprego Público em 9 de março de 2022 e na edição do jornal "Correio da Manhã" 

de 9 de março de 2022: 

Candidatos admitidos e classificação do método de seleção Avaliação Curricular: 

• Cesilde de Jesus Pereira Franco 	 15, 00 Valores 

• Fernando José Cardoso Almeida 	 15, 00 Valores 

• Natacha Sofia Costa Serrano Velez 	 13, 50 Valores 

Candidatos excluídos: 

• 	 Dinis Josué Costa Romão a) 

• 	 Sara Margarida Nogueira Abade de Silva b) 

a) 	 O candidato não demonstra reunir os requisitos de admissão exigidos pelo artigo 12. 0 da Lei n. 0 4912012, 

de 29 de agosto, e do artigo 20. 0 da Lei n. 0 212004, de 15 de janeiro, nomeadamente reunir quatro anos 

de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou 

provimento seja exigível uma licenciatura; a declaração emitida pelo serviço de origem não se encontra 

reportada ao prazo para a apresentação das candidaturas. 

b) 	 O candidato não apresentou a candidatura em suporte de papel, conforme exigido na publicitação da 

oferta (apresentou a candidatura via e-mail); a declaração emitida pelo serviço de origem não se 

encontra reportada ao prazo para a apresentação da candidatura, nem enumera o conteúdo funcional 

desempenhado com a especificação das tarefas e responsabilidades inerentes ao posto de trabalho 

ocupado. 
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O método de seleção "Entrevista Pública de Seleção" terá lugar no dia 18 de julho de 2022, 

no Salão Nobre dos Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, com inicio pelas 10.00 

horas. 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 8 de junho de 2022 

Rute Paula Quintas Sereto Murteira 
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Resumo


O verificador encontrou problemas que podem impedir a acessibilidade completa ao documento.


		Necessita de verificação manual: 2

		Aprovado manualmente: 0

		Reprovado manualmente: 0

		Ignorado: 1

		Aprovado: 28

		Com falha: 1
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