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Recrutamento para um (1) posto de trabalho para a categoria/carreira de Assistente Técnico em 
regime de mobilidade interna entre Organismos ou Serviços – BEP - Código de Oferta nº 

OE202211/0465 
 

Aviso  
Lista Provisória de candidatos admitidos e excluídos 

 
Divulga-se a lista provisória de candidatos admitidos e excluídos do procedimento supra referenciado, 

com o código de oferta da BEP nº OE202211/0465 a saber:  

Lista provisória de candidatos admitidos e excluídos 

CANDIDATOS ADMITIDOS: 

- Ana Cláudia Gomes Ferreira Fonseca Gonçalves Cunha 

- José Henrique Costa Rocha 

- Manuel António Oliveira Vale 

CANDIDATOS A EXCLUIR: 

- Sandra Raquel Cardoso Almeida a) 

Fundamentação da exclusão: 

a) A candidata não reúne os requisitos solicitados no aviso de abertura, ou seja, apenas poderão ser 

admitidos candidatos titulares de relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, por 

tempo indeterminado, integrados na carreira/categoria de Assistente Técnico, área funcional de 

administrativo, estar em efetividade de funções ou em situação de mobilidade especial. 

Em conformidade com o disposto no nº 4 do art.º 16º da Portaria nº 233/2022, de 09 de setembro, o Júri 

deliberou, por unanimidade, promover a audiência dos interessados para que, no prazo de 10 dias úteis, 

os candidatos possam apresentar as alegações e fundamentos entendidos por convenientes relativos à 

decisão de exclusão.  

Os factos que considerem relevantes e adequados para o efeito de reapreciação por parte do júri deverão 

ser apresentados através do preenchimento do Formulário tipo para o exercício do direito de participação 

dos interessados que se encontra disponível no site da Associação de Municípios do Parque das Serras do 

Porto (www.serrasdoporto.pt). O respetivo formulário deverá ser remetido via correio eletrónico para 

serrasdoporto@gmail.com ou via CTT, registado, para o seguinte endereço: Associação de Municípios 

Parque das Serras do Porto, Rua do Padrão, 27, 4440-617 Valongo. No citado formulário deve ser 

identificado em assunto o Código de Oferta da publicação do aviso na BEP, bem como a respetiva 

referência do procedimento, devendo o seu envio ocorrer até ao termo do prazo fixado, findo o qual não 

será o mesmo considerado. 

Sede do Parque das Serras, 23 de dezembro de 2022 

A Presidente do Júri, 
 

 

________________________ 
(Dr.ª Iva Ferreira) 
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