
 

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 

dois postos de trabalho da carreira/categoria de técnico superior, para 

desempenho de funções na Direção de Serviços de Vistos e Circulação de 

Pessoas 

 

LISTA DOS CANDIDATOS EXCLUÍDOS:  

• Ana Carolina Marnoto - 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 ponto 7.2 do Aviso 

de abertura e do n.º 3 do artigo 30º da LTFP); 

• António da Agrela de Freitas - 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 ponto 7.2 

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

• Carla de Freitas Alves - Existência de situação impeditiva de apresentação de 

candidatura, por ausência de demonstração de rela 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 ponto 7.2 do Aviso de abertura e do n.º 3 do artigo 30º da LTFP); 

• Carla Sofia Vieira Almeida - 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 ponto 7.2 

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

• Diana Marques Silva - 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 ponto 7.2 do Aviso 

de abertura e do n.º 3 do artigo 30º da LTFP); 

• Elena Hîncu - 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 ponto 7.2 do Aviso de 

abertura e do n.º 3 do artigo 30º da LTFP); 



• Elsa Cristina Gentil Mendes Ruas - 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 

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

• Inês Isabel Rodrigues Pinhal– 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 ponto 7.2 

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

• Janine Ludy dos Santos Silva - 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 ponto 7.2 

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

• Joana Maria da Costa Pereira - 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 ponto 7.2 

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

• João Coelho Pereira Prancha- 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 ponto 7.2 

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

• Maria Inês Martins Bandeira - 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 ponto 7.2 

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

• Maria João de Jesus Oliveira - 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 ponto 7.2 

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

• Tânia Cristina Gonçalves da Graça - 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 

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



• Sérgio Miguel Bronze Gameiro Andrade - 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 

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

• Viviana Margarida dos Santos Alves - 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 

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

 

A. LISTA DOS CANDIDATOS ADMITIDOS: 

Para efeitos do correspondente projeto de lista, os candidatos a admitir ao presente 

procedimento concursal são os seguintes: 

Candidatos a admitir: 

1. Ângela Stefirta 

2. André Luís Alves de Seixas   

3. Catarina Jambas Beijoco                         

4. Cátia Sofia Soares Reis 

5. Célia Maria Pereira Cavaco 

6. Cristina Maria Morais Rodrigues Jorge 

7. Dario Eduardo de Castro Fernandes 

8. Fernando Alexandre Ralhetas Lapa 

9. Gustavo Martinho Cordeiro 

10. Hugo Manuel de Oliveira Lucas 

11. Maria da Graça Caldeira Alves da Palma 

12. Maria Leonor da Silva Belo Sequeira  

13. Maria Margarida de Queiroz Lopes Alves Reis  

14. Marisol Nascimento Afonso 

15. Olesya Lazaretnaya 

16. Patrícia Isabel Patrão Salvé-Rainha 

17.  Paulo Jorge Mousaco da Costa 

18. Sónia Alexandra Ferreira Albino  

19. Tânia Sofia Teixeira Fernandes 

20. Verónica Alexandra dos Passos Oliveira Gonçalves 

21. Vitoria Gaur                                                                

 

 


