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Procedimento concursal comum de 2 (dois) de técnicos superiores para o Gabinete de Gestão Orçamental 
e Investimentos. 

BEP OE202110/0016 

Lista dos candidatos admitidos e excluídos 

Nº 
cand. 

Nome Completo 
Candidatos  

Admiti-
dos  

Excluídos 
Motivo de 
Exclusão 

1 Ana Paula Pinto Ferreira ✔     

2 André Filipe da Cunha Campos ✔     

3 António Miguel Xavier ✔     

4 Célia Marques Neves ✔     

5 Eurico Miguel Viegas Gomes   ✘ a) 

6 Lucinda Elisabete Fortuna Carvalho Baptista ✔     

7 Maria Cristina Gomes Martins Pereira ✔     

8 Marisa Alexandra Costa Banha ✔     

9 Vera Mónica Vieira Moiteiro  ✘ a) e b)  

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

b) Não detém licenciatura ou grau académico superior nas áreas de Gestão, Economia, Contabilidade ou equiparada e/ou Administração 
Pública, de acordo com o previsto na alínea c) do ponto a 13 da BEP. 

O júri deliberou, 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 (GGOI) – Serviços Centrais - 2 

Técnicos Superiores. Ao concluir o preenchimento do formulário junto com a documentação considerada conveniente 

deve pressionar no botão “submeter. 

 

 Presidente  Vogal Efetivo  Vogal Efetivo  

  

 

 

     

       

 Rui Manuel Barros Galhardo  Ana Isabel Brás da Silva Cristão  Florbela Alves Almeida  
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