
Procedimento concursal comum de recrutamento para a contratação em regime de contrato a termo 
resolutivo para a carreira e categoria de assistente operacional, tendo em vista a constituição de 
reserva de recrutamento, para assegurar necessidades transitórias. 

ATA 

Número dois 
----------Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, reuniu pelas dez horas e trinta 
minutos, no Agrupamento de Escolas de Vilela o Júri de seleção designado pelo Diretor, constituído 

pelo Presidente: Dr. Joaquim Fernando da Silva Coelho e pelos vogais efetivos: Dr. António 
Emídio Mendes Baptista e Dra. Maria Manuel Pereira Guedes, para promover as diligências 

necessárias ao desenvolvimento do processo de recrutamento relativo ao procedimento concursal 
comum tendo em vista a constituição de reserva de recrutamento, para assegurar necessidades 
transitórias, nos termos do artigo 32.º, conjugado com a alínea b) do artigo 3.º da Portaria n.º 125-

A/2019, de 3 O de abril, para preenchimento de postos de trabalho para as funções correspondentes à 
carreira e categoria de assistente operacional deste Agrupamento de Escolas de Vilela, na 
modalidade de contrato a termo resolutivo. --------------------------------------------------------------------

----------Ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------
----------Ponto 1 : Apreciação das candidaturas e elaboração a lista de candidatos 

excluídos/admitidos-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Aberta a presente reunião o Júri apreciou as candidaturas e deliberou, por unanimidade, 

excluir os candidatos que constam no anexo 1 (lista ordenada candidatos excluídos) à presente ata, 
por falta de apresentação dos documentos exigidos. Os restantes candidatos passam a integrar a lista 

ordenada de candidatos admitidos. -------------------------------------------------------------------------------

---------- Finalmente, o Júri deliberou, por unanimidade, notificar os candidatos excluídos, nos 

termos do n.º 1 e da alínea a) ou b) do n.º 3 do artigo 30.0
, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 

janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, para no prazo de 10 dias úteis dizerem 
por escrito o que lhes oferecer.------------------------------------------------------------------------------------
---------- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada pelo Presidente do Júri a presente reunião e para 
constar e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata que por todos vai ser assinada. ---------------

0 Júri, 



Anexo 1 
Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do disposto no artigo 11.º da 
Portaria n.º 125-Af2019, de 30 de abril, torna-se público que, por despacho do Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Vilela, de 18 de maio de 2021, no uso das competências que lhe foram 
delegadas superiormente, proferido em 14 de maio de 2021 e na sequência do procedimento 
concursal comum de recrutamento para a contratação em regime de contrato a termo resolutivo para 
a carreira e categoria de assistente operacional, tendo em vista a constituição de reserva de 
recrutamento, para assegurar necessidades transitórias, publica-se a lista de candidatos excluídos e a 
lista de candidatos admitidos, referente ao procedimento concursal aberto através do aviso n. º 
OE202106/0212, publicado na Bolsa de Emprego Público. 

----------Não foram admitidos ao concurso os seguintes candidatos por não reunirem as condições 
necessárias constantes do aviso de abertura: 

----------Andreia Cristina Leal Machado ------------------------- a) 
----------Bebiana Josué Nogueira Dias --------------------------- b) 
----------Claúdia Andreia Teixeira Fernandes ------------------- b) 
----------Eduardo António Gomes Campos ---------------------- b) 
----------Elsa Bessa Duarte ----------------------------------------- c) 
----------Estrela Felismina Neto dos Santos --------------------- b) 
----------Helena Isabel da Cunha Seabra Nunes----------------- c) 
----------]  osé Emanuel Almeida Ferreira ------------------------ b) 
----------Maria Antónia Ribeiro de Barros----------------------- a) 
----------Maria do Ceu da Silva Ferreira da Cruz--------------- b) 
----------Patrícia Antónia da Silva Carvalho -------------------- b) 
----------Rosa Alexandra Santos Silva --------------------------- a) 
----------Sofia de Lurdes da Rocha Machado ------------------- b) 
----------Tânia Gabriela Azevedo Teixeira ---------------------- a) 
----------Vera Manuela dos Santos Pinto ------------------------ a) 

a) Candidato(a) excluído(a) ao abrigo da alínea a) do n.º 8 do artigo 20.º da Portaria n.º 125-A/2019.
(Não apresentação do Curriculum Vitae, Certificado Habilitações Literárias, Certificados 
comprovativos das ações de formação e Registo Criminal)

b) Candidato(a) excluído(a) ao abrigo da alínea a) do n.º 8 do artigo 20.º da Portaria n.º 125-A/2019.
(Não apresentação do Registo Criminal)

c) Não formalizou candidatura na plataforma SIGRHE

Foram admitidas as seguintes candidaturas, apresentadas ordenadas segundo aplicação dos 
critérios constantes do aviso: 

----------Ana Maria Costa Coelho Ferreira 
----------Ana Patrícia Ferreira Leal 
----------Alexandra Maria de Magalhães Avelino 
----------Alexandra Vanessa Ribeiro Vasconcelos 
----------Ana Catarina da Silva Gouveia 
----------Anabela Carvalho Bento 



----------Carla Alexandra Dias Martins 
----------Cátia Filipa Moreira da Silva 
----------Cátia Mónica Silva Oliveira 
----------Cláudia Madalena da Rocha Pereira 
----------Cláudia Patócia Seabra Magalhães Brito 
----------Cristina Maria Nogueira de Freitas 
----------Daniel Rodolfo Bassani 
----------Diana Catarina Silva Paiva 
----------Elsa Marina Dias Moreira 
----------Elsa Regina Peixoto da Fonseca 
----------Eufémia Cristina Moreira de Sousa 
----------Eugénia de Fátima Ferreira Pinto 
----------Fernanda Elisabete Ferreira Bessa 
----------Halyna Barnash 
----------Iolanda Natércia Magalhães de Sousa 
----------Joana Marita Martins Garcês 
----------Juliana Andreia da Rocha Carvalho 
----------Lorena Correia Seoane 
----------Luís Miguel Malheiro da Silva 
----------Madalena Maria Moreira Campos 
----------Manuela Coelho 
----------Maria do Rosário Ferreira Dias 
----------Maria Emília Melo de Sousa 
----------Maria Fernanda Nunes de Oliveira Leal 
----------Maria Goreti de Sousa Rocha 
----------Maria Idalina Barros Lopes 
----------Maria João Moreira Pereira 
----------Maria José Coelho Lopes 
----------Marisa Isabel Carvalho Silva 
----------Marta Sofia Neves da Silva 
----------Mónica Alexandra Moreira de Almeida Costa 
----------Olga Maria Sousa Coelho da Rocha 
----------Olivia Carneiro Carvalho dos Santos 
----------Patócia Alexandra Ferreira Moreira 
----------Paula Maria Pereira Pinto da Silva 
----------Pedro Miguel de Sousa Ferreira 
----------Sandra Maria de Brito Nunes da Cruz 
----------Ricardo Filipe Martins Oliveira 
----------Sara Teresa Monteiro Carvalho 
----------Silvania palmeira Alves Fernandes 
----------Teresa da Ascensão de Sousa Leal 
----------Thiago Henrique Dos Santos Campos Lima 
----------Vânia Carina Russo Queiroz 
----------Wilza Betânia dos Santos 


