Procedimento concursal comum para o preenchimento de 2 (dois) Assistentes Técnicos para o Gabinete de Gestão
Orçamental e Investimentos.

BEP - OE202110/0025

Lista de candidatos admitidos e excluídos

Candidatos

Nº
cand.

Nome Completo
Admitidos

Excluídos

Motivo de Exclusão

1

Ana Sofia Nunes Moreira

✔

2

António Miguel Xavier

✔

3

David Emanuel De Oliveira Santos Correia Pinto

✘

a)

4

Joana Filipa Duarte Miguel

✘

a) e b)

a)

Não serem titulares de 12º ano de escolaridade ou equiparado com a componente de formação especifica numa das seguintes áreas:
matemática, economia, contabilidade e/ou gestão acordo com o previsto na alínea c) do ponto a 13 da BEP.

b) Não detém relação jurídica de emprego publica por termo indeterminado de acordo com o ponto 8 da BEP

O júri deliberou igualmente, a fim de dar cumprimento ao disposto nos artigos 22.º e 23º da Portaria n.º 125-A/2019,
de 30 de abril, notificar, os candidatos excluídos, por e-mail, no âmbito do exercício do direito de participação dos
interessados para, no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação desta Ata, dizer por escrito o que se lhes oferecer
sobre a intenção do júri em proceder à sua exclusão do procedimento concursal.
As alegações devem ser apresentadas através do preenchimento do Formulário Eletrónico-Exercício do direito de
participação dos interessados que se encontra disponível no portal - www.inem.pt, separador> Recrutamento >
Procedimentos concursais a decorrer > Gabinete de Gestão Orçamental e Investimentos - Serviços Centrais - 2
Assistentes Técnicos. Ao concluir o preenchimento do formulário junto com a documentação considerada conveniente
deve pressionar no botão “submeter”.

Presidente

Assinado por : RUI MANUEL BARROS GALHARDO
Num. de Identificação: 11035843
Data: 2021.10.26 14:45:31+01'00'

– Rui Manuel Barros Galhardo

Anexo ata n.º 2

Vogal Efetivo
Assinado por : ANA ISABEL BRÁS DA SILVA
CRISTÃO
Num. de Identificação: BI103493476
Data: 2021.10.26 16:23:09+01'00'

Ana Isabel Brás da Silva Cristão

Vogal Efetivo

Assinado por : FLORBELA ALVES ALMEIDA
Num. de Identificação: 12612840
Data: 2021.10.26 16:29:15+01'00'

Florbela Alves Almeida

