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NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Aviso (extrato) n.º 947/2022
Sumário: Lista unitária de ordenação final homologada do procedimento concursal comum de
recrutamento de quatro postos de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico.

1 — Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de
janeiro, torna-se publica a lista unitária de ordenação final, depois de homologada por meu despacho
de 5 de janeiro de 2022, do procedimento concursal comum de recrutamento de quatro postos de
trabalho da carreira e categoria de assistente técnico, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 18138/2021,
publicado no Diário da República n.º 188, 2.ª série, de 27 de setembro e com o código de Oferta
da BEP: OE202109/0618, para desempenho de funções na Direção de Serviços de Administração
Patrimonial e do Expediente e na Direção de Serviços de Administração Financeira.
Candidatos Aprovados:
1 — Helena Filipa de Sousa Marques Ferraz — 16,825 valores;
2 — Adriana Cristina Reis Ferreira — 13,71 valores;
3 — Ricardo André Nunes Calvário Rodrigues — 12,45 valores;
4 — Edna Rossana Rosa Teles — 12,1 valores;
5 — Pedro Miguel Rodrigues Pereira — 11,95 valores;
6 — André Gonçalves Bittencourt — 11,55 valores;
7 — David Emanuel de Oliveira Santos Correia Pinto — 10,55 valores
Lista de Candidatos excluídos:
Alexandra Rute Lago Pinto de Almeida — a);
Carla da Conceição Cabral P. Lucas — b);
Gustavo Xavier Costa Henriques — a);
Mariana da Silva Dinis — b);
João César Oliveira Matela — c)
Fundamentos de exclusão:
a) Candidato excluído por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores no método de seleção,
Prova de conhecimentos;
b) Candidato excluído por não ter comparecido ao método de seleção, Prova de conhecimentos;
c) Candidato excluído por não ter comparecido ao método de seleção, Entrevista Profissional
de Seleção;
2 — Nos termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 28.º da Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de
janeiro, notificam-se os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, que a lista unitária de ordenação final devidamente homologada
se encontra afixada no “local de estilo” deste Ministério, no Palácio das Necessidades, Largo do
Rilvas, em Lisboa, encontrando-se igualmente disponível na respetiva página eletrónica em https://
portaldiplomatico.mne.gov.pt/sobre-nos/carreiras-e-oportunidades/carreiras-gerais#procedimentoconcursal-para-o-preenchimento-de-quatro-postos-detrabalho-na-carreira-categoria-de-assistentetecnico-para-o-exercicio-de-funcoes-na-direcao-de-servicos-de-administracao-financeira-e-direcaode-servicos-de-administracao-patrimonial-da-secretaria-geral.
3 — De acordo com o n.º 1 do artigo 31.º da Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, do
despacho de homologação da lista de ordenação final pode ser interposto recurso hierárquico ou
tutelar.
6.01.2022. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Pedro Sousa e Abreu.
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