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Lista de candidatos a excluir do procedimento concursal aberto através 

do Aviso n.º 9979/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 

111, de 11 de junho de 2019 – preenchimento de dois postos de trabalho 

da carreira/categoria de técnico superior para o desempenho de funções 

na Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

 

LISTA DE CANDIDATOS A EXCLUIR MOTIVO DE EXCLUSÃO 

Nº NOME 

1 Constança Maria Martins Sampaio a); d); e); f); 

2 Eugénio António Ciotta Neves b); d); e); f); 

3 Filipe Pimentel Rações a); b); c); d); e); f); 

4 João Pedro Gomes Estevens b); c); d); e); f); 

5 Margarida Mendes Gonçalves b); c); d); e); f); 

6 Marta Magalhães a); b); c); d); e); f); 

7 Paulo Jorge Matias Custódio b); c); d); e); f); 

8 Rita Pereira Ferreira a); b); c); d); e); f); 

9 Tiago da Cunha Agapito a); d); e); f) 

 

Fundamentos para a exclusão: 

a) por não ter formalizado a candidatura mediante preenchimento do 

formulário tipo, previsto no ponto 8.1 do Aviso de abertura; 

b) por não ter demonstrado possuir relação jurídica de emprego público 

por tempo indeterminado previamente estabelecida, de acordo com o 

n.º 3 do artigo 30.º da LTFP e conforme 7.2 do Aviso de abertura; 

c) não procedeu á entrega de documento comprovativo das habilitações 

literárias previsto na alínea b) do ponto 8.3 do Aviso de abertura; 

d) não procedeu á entrega da declaração constante da alínea d) do número 

8.3 do Aviso de abertura; 
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e) não procedeu á entrega da declaração constante da alínea e) do número 

8.3 do Aviso de abertura; 

f) não procedeu á entrega da declaração constante da alínea f) do número 

8.3 do Aviso de abertura; 

 

 
 

30.08.2019, A Presidente do Júri, Dr.ª Ana Filomena Rocha 


