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EDITAL 

PUBLICITAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO 

 

1. Análise de exposições: 

Terminado o prazo para o exercício do direito de participação dos 

interessados, foram rececionadas as seguintes exposições (através do 

Formulário para o exercício do direito de participação dos interessados): 

Referência A 

· Ana Filipa Lopes de Castro Ferreira Pedroso 

· Ana Luísa Amaral Pacheco 

· Ana Sofia da Silva Fernandes 

· Belisa Carmina Miranda Rodrigues 

· Débora Mónica de Almeida Regadas 

· Elsa Cristina das Neves Tomé 

· Helena Maria Fernandes Grangeia 

· Joana Catarina Martins Torres 

· Sara Lúcia Maia Murillo 

 

Referência B 

·         Ana Isabel Ribeiro da Silva 

·         Ana Paula Sousa Correia Ferreira 

·         João Alberto Pinheiro Batista 

·         Maria Albina Martins Rodrigues 

·         Maria Delfina Sá dos Santos 

·         Mónica da Silva Freitas 

·         Olindina Jesus Pereira Novo 

·         Pedro José Silva Azevedo 
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O júri deliberou manter a exclusão dos seguintes candidatos: 

Referência A 

• Joana Catarina Martins Torres 

 

Referência B 

• Maria Delfina Sá dos Santos 

 

Deliberou ainda o Júri admitir os seguintes candidatos: 

Referência A 

·         Ana Filipa Lopes de Castro Ferreira Pedroso 

·         Ana Luísa Amaral Pacheco 

·         Ana Sofia da Silva Fernandes 

·         Belisa Carmina Miranda Rodrigues 

·         Débora Mónica de Almeida Regadas 

·         Elsa Cristina das Neves Tomé 

·         Helena Maria Fernandes Grangeia 

·         Sara Lúcia Maia Murillo 

 

Referência B 

·         Ana Isabel Ribeiro da Silva 

·         Ana Paula Sousa Correia Ferreira 

·         João Alberto Pinheiro Batista 

·         Maria Albina Martins Rodrigues 

·         Mónica da Silva Freitas 

·         Olindina Jesus Pereira Novo 

·         Pedro José Silva Azevedo 
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2. Lista de candidatos excluídos: 

Atendendo a que o prazo para audiência dos interessados terminou sem que 

os demais candidatos excluídos tivessem apresentado qualquer pronúncia, 

mantém a sua exclusão, nos termos e com os fundamentos já expressos no 

edital da notificação para a audiência dos interessados: 

 

• Referência A  

 

1. Ana Carina do Carmo Lopes – j); l) 

2. Ana Catarina Ribeiro da Silva Peixoto – e); l) 

3. Ana Margarida Guedes Rodrigues Gonçalves – f) 

4. Ana Patrícia Revez Cláudio – j); n)  

5. Ana Rita Correia da Silva – d)  

6. Ana Sara Carneiro Aires Ferreira – d); i); j); l)  

7. Ana Sofia Martins Pereira – b); n)  

8. Ana Teresa Alves Cordeiro – j; n)  

9. Anabela Ferreira da Silva – j)  

10. Andreia Patrícia Azevedo Geraldo – m)  

11. Carla Filipa Lopes da Silva – j) 

12. Cátia Salomé Ferreira da Silva – j); n)  

13. Daniela Cristina Reis Martins Sousa Silva – m) 

14. Daniela Maria Ferreira Alves da Costa – j) 

15. Diana Margarida Figueiredo Figueiras Pereira – b)  

16. Elisabete Cristina Torre Martins – j); m)  

17. Elisabete Faria Ramos Sousa – f)  

18. Genoveva Sofia Ramos Maia – c); h); l) 

19. Graça Sofia Ataíde Miranda – j); l) 

20. Herculano Daniel Andrade Teixeira – b) 

21. Inês Alexandra Tomás Petinga Cañellas – b); c); h); i); j) l)  

22. Isabel Maria da Quinta Castro Faria – j); m)  
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23. Joana Alexandra da Silva Morgado – n)  

24. Joana Filipa Pereira Drumond – d)  

25. Joana Filipa Salgueiro Martins Baptista – j) 

26. Joana Mafalda Miguelote de Pinho Monteiro – o)  

27. João Baptista Rodrigues Xavier – j)  

28. José Miguel dos Santos Almeida – m)  

29. Liliana Sofia Seixas Gomes – b)  

30. Luísa Tatiana Dias Arezes – n) 

31. Mariana Amorim Figueiredo – b); f); n) 

32. Martika Marcucci – a); j); l)  

33. Patrícia Maria Mendonça Rodrigues Ribeiro – j); m)  

34. Patrícia Mariana Marques Mendes – j) 

35. Paula Catarina Perestrelo Pilar – l) 

36. Raquel de Sá Ferreira Geraldes – k)  

37. Silvana Santos Fernandes – l) 

38. Sofia Madalena Carneiro Viana – b)  

39. Sónia Isabel Novais Pereira Antunes – b)  

40. Sónia Marisa Rodrigues Campos Cerca – l) 

41. Teresa Sofia Pereira Dias de Castro – b); h); j; l) 

42. Vanda Moreira Pinto – m)  

43. Vanessa Alexandra da Silva Dias Lopes – j) 

44. Vânia Ernestina Morais de Sousa – h; j); n)  

45. Vânia Raquel Pereira de Barros – j); l) 

46. Vânia Sofia Gomes Lopes – e); j); n) 

47. Vera Real Faria – f); g) 

 

a) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido no nº 8.1, alínea a) do aviso de 

abertura do procedimento - Ter nacionalidade portuguesa, quando 
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não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei 

especial; 

 

b) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido no número 9 (Referência A) do aviso 

de abertura do procedimento – Licenciatura em Psicologia, sem 

possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 

experiência profissional; 

 

c) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido no número 11.2 do aviso de abertura 

do procedimento - Formalização das candidaturas através de 

preenchimento de formulário próprio; 

 

d) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea ii) da alínea c) do número 

11.4 do aviso de abertura do procedimento – não assinalou se é ou não 

titular de relação jurídica de emprego público no ponto 3 do formulário 

de candidatura ao procedimento concursal, sendo que o não 

preenchimento ou o preenchimento incorreto dos elementos relevantes 

constantes do formulário de candidatura por parte do candidato 

determina a sua exclusão ao procedimento concursal, tal como consta 

no ponto 11.5 do aviso de abertura do procedimento; 

 

e) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea ii) da alínea c) do número 

11.4 do aviso de abertura do procedimento: incompatibilidade do que 

é descrito no Curriculum Vitae com o que é assinalado no formulário, 

sendo que no formulário indica que é titular de relação jurídica de 
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emprego público e apenas possui um contrato que não gera nem titula 

qualquer relação jurídica de emprego; 

 

f) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea v) da alínea c) do número 

11.4 do aviso de abertura do procedimento - Declaração em como 

reúne os requisitos previstos no artigo 17.º da LTFP – Não assinalou 

qualquer resposta no ponto 7 do formulário de candidatura ao 

procedimento concursal, sendo que o não preenchimento ou o 

preenchimento incorreto dos elementos relevantes constantes do 

formulário de candidatura por parte do candidato determina a sua 

exclusão ao procedimento concursal, tal como consta no ponto 11.5 do 

aviso de abertura do procedimento; 

 

g) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea vii) da alínea c) do número 

11.4 do aviso de abertura do procedimento - Localidade, data e 

assinatura: Não preencheu a data, sendo que o não preenchimento ou 

o preenchimento incorreto dos elementos relevantes constantes do 

formulário de candidatura por parte do candidato determina a sua 

exclusão ao procedimento concursal, tal como consta no ponto 11.5 do 

aviso de abertura do procedimento; 

 

h) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido no número 11.6 do aviso de abertura 

do procedimento - Não é admitido o envio de candidaturas por correio 

eletrónico: enviou por e-mail; 

 

i) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea a) do número 11.7 do aviso 
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de abertura do procedimento - Fotocópia legível do Certificado de 

habilitações literárias: não apresentou nenhuma cópia; 

 

j) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea b) do número 11.7 do aviso 

de abertura do procedimento - Fotocópia do Bilhete de Identidade e 

de contribuinte fiscal ou cartão do cidadão: não apresentou nenhuma 

cópia; 

k) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea b) do número 11.7 do aviso 

de abertura do procedimento - Fotocópia do Bilhete de Identidade e 

de contribuinte fiscal ou cartão do cidadão: data do documento 

expirada; 

l) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea c) do número 11.7 do aviso 

de abertura do procedimento - Curriculum Vitae detalhado, datado e 

assinado: não está datado, nem assinado; 

 

m) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea c) do número 11.7 do aviso 

de abertura do procedimento - Curriculum Vitae detalhado, datado e 

assinado: não está datado; 

 

n) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea c) do número 11.7 do aviso 

de abertura do procedimento - Curriculum Vitae detalhado, datado e 

assinado: não está assinado. 
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o) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea c) do número 11.7 do aviso 

de abertura do procedimento - Curriculum Vitae detalhado, datado e 

assinado: não tem currículo.   

 

• Referência B  

 

1. Albino Manuel Salgueiro da Silva – l; m) 

2. Alcídio Pedro Monteiro Ferreira – e) 

3. Ana Cristina Oliveira de Sousa- k); m) 

4. Ana Maria Ferreira André – f; g)  

5. Anabela Ferreira da Silva – k) 

6. António Fernandes Dias – k) 

7. Carlos Manuel Cadilhe Areias – h) 

8. Cátia Sofia Graça e Silva – k) 

9. Dalva Freitas da Silva Alves – h); k) 

10. Daniela Sofia Ribeiro Marques do Couto – o) 

11. Daniela Cristina Reis Martins Sousa Silva – n) 

12. Diana Sofia Ramos Brandão Ferreira – h); o) 

13. Eduarda Regina Amorim Pinto da Silva – l); m); q) 

14. Hélder Flávio Miranda da Silva – m) 

15. Hernâni Rodrigues Teles Mendes – m) 

16. Joana Andreia Oliveira Santos – o) 

17. Joana Patrícia Silva Gomes – m) 

18. Joana Raquel Martins Ferreira – e); h) 

19. João Filipe Pontes Teixeira – d); n) 

20. Joaquina Barros da Silva Rodrigues – h) 

21. José Luís Gomes Madalena Pereira Mandim – j); k); m) 

22. José Rui Flores Terroso da Silva – m) 
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23. Liliana Margarete Viana Barcelos – h) 

24. Liliana Maria da Costa Duarte – p) 

25. Maria Amélia Martins da Fonseca – j) 

26. Maria Fernanda Vale dos Santos – i); j); k); p) 

27. Maria Helena Fernandes Rodrigues do Vale – m) 

28. Mariana Amorim Figueiredo – h); o) 

29. Rafaela da Costa Vieira – c); h); j); k); m) 

30. Rui Manuel da Silva Meira – g); m) 

31. Sandra Isabel Gomes da Silva Santos – j); k); p) 

32. Sandra Maria Correia Machado de Carvalho – m) 

33. Sara Filipa dos Santos Cruz Silva – o) 

34. Sara Marisa Saraiva Barroso – k) 

35. Vanda Margarida Thomaz Rios de Oliveira – b); k); m) 

36. Vítor Manuel Candeias Piedade Rodrigues – g) 

 

a) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido no número 9 (Referência B) do aviso 

de abertura do procedimento – 12º ano, sem possibilidade de 

substituição do nível habilitacional por formação ou experiência 

profissional; 

 

b) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido no número 11.2 do aviso de abertura 

do procedimento - Formalização das candidaturas através de 

preenchimento de formulário próprio; 

 

c) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea a) do número 11.4 do aviso 

de abertura do procedimento – não preencheu a identificação do 
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procedimento concursal, com indicação da carreira/ categoria e 

atividade caracterizadora do posto de trabalho a ocupar, bem como a 

referência sendo que o não preenchimento ou o preenchimento 

incorreto dos elementos relevantes constantes do formulário de 

candidatura por parte do candidato determina a sua exclusão ao 

procedimento concursal, tal como consta no ponto 11.5 do aviso de 

abertura do procedimento; 

 

d) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea b) do número 11.4 do aviso 

de abertura do procedimento – não preencheu data de nascimento, 

sexo, nacionalidade, número de identificação fiscal, número de 

telefone, sendo que o não preenchimento ou o preenchimento 

incorreto dos elementos relevantes constantes do formulário de 

candidatura por parte do candidato determina a sua exclusão ao 

procedimento concursal, tal como consta no ponto 11.5 do aviso de 

abertura do procedimento; 

 

e) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea b) do número 11.4 do aviso 

de abertura do procedimento – não preencheu ou preencheu 

incorretamente o número de identificação fiscal, sendo que o não 

preenchimento ou o preenchimento incorreto dos elementos relevantes 

constantes do formulário de candidatura por parte do candidato 

determina a sua exclusão ao procedimento concursal, tal como consta 

no ponto 11.5 do aviso de abertura do procedimento; 

 

f) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea i) da alínea c) do número 
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11.4 do aviso de abertura do procedimento – não assinalou o seu nível 

habilitacional, sendo que o não preenchimento ou o preenchimento 

incorreto dos elementos relevantes constantes do formulário de 

candidatura por parte do candidato determina a sua exclusão ao 

procedimento concursal, tal como consta no ponto 11.5 do aviso de 

abertura do procedimento; 

 

g) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea ii) da alínea c) do número 

11.4 do aviso de abertura do procedimento – não assinalou se é ou não 

titular de relação jurídica de emprego público no ponto 3 do formulário 

de candidatura ao procedimento concursal, sendo que o não 

preenchimento ou o preenchimento incorreto dos elementos relevantes 

constantes do formulário de candidatura por parte do candidato 

determina a sua exclusão ao procedimento concursal, tal como consta 

no ponto 11.5 do aviso de abertura do procedimento; 

 

h) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea v) da alínea c) do número 

11.4 do aviso de abertura do procedimento - Declaração em como 

reúne os requisitos previstos no artigo 17.º da LTFP – Não assinalou 

qualquer resposta ou indicou que não, no ponto 7 do formulário de 

candidatura ao procedimento concursal, sendo que o não 

preenchimento ou o preenchimento incorreto dos elementos relevantes 

constantes do formulário de candidatura por parte do candidato 

determina a sua exclusão ao procedimento concursal, tal como consta 

no ponto 11.5 do aviso de abertura do procedimento; 
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i) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido no número 11.6 do aviso de abertura 

do procedimento - Não é admitido o envio de candidaturas por correio 

eletrónico: enviou por e-mail; 

 

j) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea a) do número 11.7 do aviso 

de abertura do procedimento - Fotocópia legível do Certificado de 

habilitações literárias: não apresentou nenhuma cópia; 

 

k) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea b) do número 11.7 do aviso 

de abertura do procedimento - Fotocópia do Bilhete de Identidade e 

de contribuinte fiscal ou cartão do cidadão: não apresentou nenhuma 

cópia; 

l) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea b) do número 11.7 do aviso 

de abertura do procedimento - Fotocópia do Bilhete de Identidade e 

de contribuinte fiscal ou cartão do cidadão: data do documento 

expirada; 

m) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea c) do número 11.7 do aviso 

de abertura do procedimento - Curriculum Vitae detalhado, datado e 

assinado: não está datado, nem assinado; 

 

n) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea c) do número 11.7 do aviso 

de abertura do procedimento - Curriculum Vitae detalhado, datado e 

assinado: não está datado; 
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o) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea c) do número 11.7 do aviso 

de abertura do procedimento - Curriculum Vitae detalhado, datado e 

assinado: não está assinado. 

 

p) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea c) do número 11.7 do aviso 

de abertura do procedimento - Curriculum Vitae detalhado, datado e 

assinado: não tem currículo.   

 

q) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea d) do número 11.7 do aviso 

de abertura do procedimento - Declaração/cópia emitida pelo serviço 

público de origem, devidamente atualizada. 

• Referência C  

 

1. Joaquina Barros da Silva Rodrigues – a) 

2. Miguel de Sousa Pinto* 

a) Fundamento de exclusão: Apresentação da candidatura em 

desconformidade com o exigido na alínea ii) da alínea c) do número 11.4 

do aviso de abertura do procedimento – não assinalou se é ou não titular 

de relação jurídica de emprego público no ponto 3 do formulário de 

candidatura ao procedimento concursal, sendo que o não preenchimento 

ou o preenchimento incorreto dos elementos relevantes constantes do 

formulário de candidatura por parte do candidato determina a sua 

exclusão ao procedimento concursal, tal como consta no ponto 11.5 do 

aviso de abertura do procedimento; 
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* Solicitou a anulação da sua candidatura através do envio de um e-mail no 

dia 21 de setembro.  

 

• Candidaturas não consideradas, por não identificarem 

corretamente a referência do procedimento concursal a que se 

referem: 

 

1. Andreia Filipa Almeida Lima 

2. Brízida Moita Gonçalves 

3. Maria Elisabete Silva Pinheiro Alves 

 

 

União das Freguesias de Aver -o -Mar, Amorim e Terroso, 02 de novembro de 

2016 

 

Com os melhores cumprimentos,  

O Presidente do Júri 

Ricardo Manuel Moreira Maçães 


