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Aviso nº 15460/2011 publicado no Diário da República n.º 150, 2ª série, de 
5 de Agosto de 2011 - Lista dos candidatos admitidos e a excluir no 
procedimento concursal comum de recrutamento de dois postos de 
trabalho da carreira e categoria de técnico superior, com licenciatura em 
Direito para desempenho de funções na Direcção de Serviços de 
Recursos Humanos.   
 
Candidatos a admitir: 

• Maria Eunice Simões Morgado 

• Maria Manuela Santinho Fernandes Dinis 

• Marta Isabel Costa Ferreira Mateus 

• Sandro Manuel Lameirinho 

 

Candidatos a excluir: 

• Alfredo José Ribeiro Alexandre Silva – al. d);  

• Ana Margarida Pouseiro da Silva Carvalho – al. f); 

• Afonso Manuel Gaspar Pinheiro Torres – al.g); 

• André Eduardo de Aragão Gonçalves Azevedo – al. g); 

• Isabel Maria Silva Nunes – al. b) e c); 

• Manuela Assunção Martins das Neves – al. f); 

• Maria de Fátima Garcia Fernandes – al. g); 

• Maria Inês Cunha Oliveira Silva – al. d); 

• Nelson Ricardo da Conceição Anjos Guerreiro – al. a), b) e c); 

• Nuno Cláudio Pinho Leal – al. d); 

• Patrícia Maria da Rosa Rodrigues – al. f); 

• Paulo Sérgio Duarte Rodrigues – al. d); 

• Silvia Cristina da Fonseca Serra Ventoso – al. d); 

• Vera Mónica da Silva Candido Gonçalves – al. e);  

• Verónica de Almeida Rodrigues – al. d) 

Requisitos de exclusão: 
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a) Não apresentação de candidatura mediante preenchimento do formulário 

 obrigatório (não cumprimento do 8.1 do Aviso de abertura e artigos 27º e 51º da 

 Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de Janeiro); 

b) Não apresentação de declaração autenticada emitida pelo Serviço de origem da 

qual conste a relação de emprego público por tempo indeterminado na carreira e 

a avaliação de desempenho, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 11º da 

Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro (não cumprimento do 8.2 alíneas d) e e) 

do Aviso de abertura); 

c) Ausência de declaração autenticada emitida pelo Serviço de origem onde conste 

 o conteúdo funcional (não cumprimento do n.º 8.2 alínea f) do Aviso de 

 abertura); 

d) Existência de situação impeditiva de apresentação de candidatura, por ausência 

 de demonstração de relação jurídica de emprego público por tempo 

 indeterminado já estabelecida (não cumprimento do n.º 3 do Aviso de abertura e 

 do n.º 4 do artigo 6º da LVCR); 

e) Não ser detentor da habilitação académica pretendida (não cumprimento do 6.2 

do Aviso de abertura); 

f) Não cumprimento do estabelecido no artigo 24º n.º 10 da Lei do Orçamento do 

Estado para 2011 (Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro).  

g) Candidatos em SME, que tendo sido devidamente notificados por ofício 

registado, nos termos, e para os efeitos do n.º 11 do artigo 28.º da Portaria n.º 

83-A/2009 de 22 de Janeiro, na nova redacção conferida pela Portaria n.º 145-

A/2011, de 6 de Abril, não apresentaram os elementos solicitados dentro do 

prazo indicado. 

 

 

 

 

 12.09.2011 – O Presidente do júri, José Morujo 
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