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Anexo I 

Candidatos admitidos e excluídos após exercício de audiência prévia 

Nome  Alegações da candidata no âmbito do direito de participação 
nº 

doc. 
Submetido 

em 
Apreciação do Júri 

Deliberação do 
Júri 

Luísa Maria Martins Goncalves 
Por lapso, venho por este meio enviar a declaração da entidade 
patronal 

1 
2022/03/22 

09:30 

Após o envio de nova declaração, o júri deliberado por unanimidade 
aceitar a referida candidatura por comprovar possuir os requisitos de 
admissão. 

Admitido 

Ana Lúcia Santana Duarte 

Tenho vínculo com a função pública, com contrato de trabalho 
por tempo indeterminado.  Trabalho no hospital São José na 
unidade de arquivo e documentos como diz a declaração que 
enviei. Peço por favor que o vosso júri reconsidere e não me do 
exclua do concurso, pois eu tenho vínculo com a função 
pública.  

1 
2022/03/25 

13:12 

O júri deliberou manter a exclusão do procedimento concursal em 
apreço pelo seguinte motivo: 

Conforme consta no ponto 6 da BEP OE202203/0013, ao presente 
procedimento concursal é aplicável a LTFP, aprovada em anexo à Lei 
nº 35/2014, de 20 de junho, a qual não é aplicável, conforme previsto 
na alínea b), do nº 1 do art.º. 2º, às Entidades Públicas Empresariais 
(EPE). Nestes termos, de acordo com os requisitos estabelecidos na al. 
b), do ponto 11 da OE202203/0013, o vínculo que possui não se 
enquadra no requisito referido para o procedimento concursal em 
apreço. 
De acordo com o previsto no artigo 17.º do Decreto-lei n.º 133/2013, 
de 03 outubro, aos trabalhadores das empresas públicas aplica-se o 
regime jurídico do contrato individual de trabalho a Lei n.º 7/2009, de 
12 de fevereiro, e não a citada Lei nº 35/2014, de 20 de junho. 

Excluído 

Cíntia Mota de Mello Nunes Aguiar 
Envio em anexo declaração que comprova vínculo 
empregatício com uma Instituição Pública (IPO-Porto). 

1 
2022/04/02 

16:09 
Excluído 

 


