Projeto de lista unitária de ordenação final

Procedimento concursal na modalidade de procedimento concursal comum, tendo em vista a ocupação de um posto
de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, através de constituição de vínculo de emprego público por
tempo indeterminado, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, para posto de trabalho do mapa
de pessoal da Direção-Geral das Autarquias Locais - Aviso n.º 9566/2020, publicado no Diário da República n.º 123, 2.ª
série, de 26 de junho de 2020

Nos termos dos artigos 10.º, 23.º, 26.º e 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, e artigos 121.º e seguintes do
Código do Procedimento Administrativo, torna-se pública o projeto de lista unitária de ordenação final, no âmbito do
procedimento concursal identificado em epígrafe:

Projeto de lista unitária de ordenação final dos candidatos
Classificação Final
1.ª Maria José Saraiva Gonçalves

17,426

2.ª Teresa Paula Morgado Botelho

16,664

Exclusões
Motivo

a)

Luís Filipe Lopes Guicho

a)

Ricardo Aurélio Coelho Raso

b)

Não compareceu na data, hora e local marcado para a realização da prova de conhecimentos, o que determina a sua exclusão do
procedimento concursal, conforme ponto 12.7 do Aviso n.º 9566/2020, publicado no Diário da República, n.º 123, 2.ª série, de 26
de junho de 2020.

b)

Não apresentou declaração com a descrição das funções exercidas, a posição e o nível remuneratório e o correspondente
montante pecuniário, conforme exigido na alínea d) do ponto 9.2 do Aviso n.º 9566/2020, publicado no Diário da República n.º
123, 2.ª série, de 26 de junho de 2020.
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A presidente do júri,

___________________________________________
Ana Eunice Reis Domingos

Os vogais,

___________________________________________
Luís Domingos Pereira Cá

___________________________________________
Joana Margarida Barbosa Baptista Janeiro da Costa
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