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Refí! F - Gabinete Jurídico (GJ)
Motivo de exclusão
b)
b)

Nome Completo
Cláudia Sofia Galvão Martins
Maria Sofia C.. Gonçalves Abrantes
Ref. í! G - Delegação Regional do Sul (DR Sul)

Motivo de exclusão

Nome Completo
Andreia Isabel Monteiro Albino
Cláudia Sofia Galvão Martins
Maria Sofia e. Gonçalves Abrantes
Tiago José Gomes de Almeida

a)
b)
b)

a)

Motivos de exclusão:
a) Por ausência de vínculo de emprego público -conforme exigido na b), do ponto 14 publicitado na BEP com o número,
OE202011/0838;
b) Declaração de serviço com data fora do prazo de candidatura - conforme exigido na ai c) do ponto 16. publicitado na
BEP com o número, OE202011/0838;
e) Os documentos de entrega obrigatória encontram-se ilegíveis - conforme exigido no ponto 3 das Informações Gerais
dos Procedimentos concursais para a carreira de Técnico Superior e Assistente Técnico - 2020/2021.
O júri deliberou igualmente, a fim de dar cumprimento ao disposto nos artigos 22. !! e 23!! da Portaria n.!! 125- A/2019,
de 30 de abril, notificar, os candidatos indicados no ponto 2 da presente Ata, por e -mail, no âmbito do exercício do
direito de participação dos interessados para, no prazo de 10 dias úteis, dizerem por escrito o que se lhes oferecer
sobre a intenção do júri em proceder à sua exclusão do procedimento concursal.-------------------------------------------Mais deliberou, que na notificação irá constar que só serão aceites as alegações apresentadas através do formulário
para o exercício do di reito de participação dos interessados que se encontra disponível em www.inem.pt, separador>
Recrutamento > Procedimentos concursais para a carreira de técnico superior e assistente técnico - 2020/2021>
Serviços Centrais e Delegações Regionais: Norte, Centro e Sul (Lisboa e Faro) - 26 Assistentes, o qual, depois de
devidamente preenchido, deverá ser enviado, junto com a documentação considerada conveniente, para o seguinte
endereçoe1etrónico:"recrutamento.2020@inem.pt"com a seguinte identificação: Audiência de interessados Lisboa
anexo ata n.!! 2 -AT (código da ofer ta). ------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nenhum assunto a tratar, foi dada por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que,
após lida pelos membros presentes, a ratificam e assinam. -------------------------------------------------------------------
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Maria Alexandra Peres

Procedimento concursal- Recrutamento de Assistentes Técnicos-Serviços Centrais/DRSul BEP-OE202011/0838

Vogal Efetivo

Paulo Jorge Gordon
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