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Aviso nº1831/2014, publicado no DR nº 27, 2ª série, de 7 de fevereiro de 2014- 
preenchimento de um posto de trabalho, da carreira/ categoria de técnico superior, para 
o desempenho de funções na Direção de Serviços das Políticas Internas e Setoriais (SPS) 
da Direção-Geral dos Assuntos Europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
 
 
Lista dos candidatos colocados em situação de mobilidade especial cuja candidatura foi 
oficiosamente promovida pela entidade gestora da mobilidade. 
 
Indicação dos documentos instrutórios em falta, indispensáveis à aplicação dos métodos 
de seleção: 
 
Candidatos: 
 

1. Abel Marques de Vasconcelos Cardoso- a),b),c) e d); 

2. Ana Maria de Almeida Soares Vieira- a),b),c) e d); 

3. Ana Paula Jerónimo Antunes -a),b),c) e d); 

4. António Maria Fonseca de Cerveira Pinto- a),b),c) e d); 

5. Gilda Maria Nobre Carmona Rodrigues- a),b),c) e d); 

6. Helena Maria Domingues de Araújo Lopes Xavier- a),b),c) e d); 

7. Ivone Maria Ferreira de Sousa- a),b),c) e d); 

8. João Manuel de Menezes de Almeida Pereira dos Santos- a),b),c) e d); 

9. João Maria dos Santos Baptista Machado- a),b),c) e d); 

10. José Carlos Marques Mexia- a),b),c) e d); 

11. Maria Luisa Azevedo Ferreira -a),b),c) e d); 

12. Teresa Alexandra Branco Rodrigues Freire -a),b),c) e d); 
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a)- Curriculum Vitae detalhado e atualizado, onde constem as funções que por último 

tenham exercido, com indicação dos correspondentes períodos e atividades relevantes, 

bem como a formação profissional detida, referindo as ações de formação finalizadas e 

a sua duração; 

   b)- Cópia de documento comprovativo das habilitações literárias; 

   c)- Cópia de documentos comprovativos das ações de formação frequentadas, com 

indicação da entidade que as promoveu e a respetiva duração; 

 d)- Declaração atualizada, emitida pelo último serviço que o candidato pertenceu, da qual 

conste a antiguidade na carreira e administração pública, e a descrição das tarefas e 

responsabilidades inerentes ao posto de trabalho que o candidato por último 

exerceu, por forma a permitir apreciação do conteúdo funcional exercido. 

 

   6.03.2013- A Presidente do Júri,  Maria Cristina Falcão de Campos        

 


