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SUSTENTANILFOADE (ES CEMC,A NO USO ON RECURSOS 20

ATAN3-ANEXO I

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO, NA CARREIRA E
CATEGORIA DE TECNICO SUPERIOR, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNcOES PLJBLICAS POR
TEMPO INDETERMINADO, PARA A UNIDADE DE CONTROLO INTERNO DO SECRETARIADO TECNICO DA AUTORIDADE DE
GESTAO DO PROGRAMA OPERACIONAL TEMATICO SUSTENTABILIDADE E EFICINCIA NO USO DE RECURSOS (P0 SEUR),
JUNTO DO MAPA DE PESSOAL ESPECIFICO DA AGNCIA PARA 0 DESENVOLVIMENTO E cOESAO, p.

LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS ADMITIDOS E EXCLU1DOS

NOME Decisão

Arrnindoioäo Barbosa Fernandes Caridade Excluldo a)

Eurico Miguel Viegas Gornes Exciuldo b)

Rosria Maria Coelho Fraga Teixeira Exciuldo c)

Sofia Carina Pereira Domingos ExcluIdo d)

a) Por näo ter apresentado Declarac2o emitida pelo servico a que pertence, corn data igual ou posterior a do presente aviso de abertura,
devidamente assinada e datada pelo dirigente máximo do servico, da qual conste a antiguidade na carreira e no exercicio de funcöes
pOblicas, a poslcão remuneratóna de que é detentor, a avaliacao de desempenho relativa ao Oltimo periodo avaliativo, corn referéncia
aos valores quantitativos e qualitativos ou, sendo o caso, a indicac2o dos motivos de n2o avaliac2o, de acordo corn a alinea c) do Ponto
14.4 do Aviso;
Por falta de apresentacao da Declarac2o emitida pelo servico a que se encontra afeto, devidamente autenticada, da qual conste as
atividades que se encontra a exercer, de acordo corn a alinea d) do Ponto 14.4 do Aviso.

b) Por falta de vinculo de emprego pOblico por tempo ndeterminado.

c) Por näo ter apresentado forrnulário de candidatura;
Por ter näo ter declarado reunir Os requisitos gerais de admissao previstos no artigo 17. da LTFP, aprovada pela Lei n. 35/2014, de 20
de junho, de acordo corn a alinea b) do ponto 10 do Aviso de Abertura; Por näo ter apresentado Declaracao emitida pelo servico a que
pertence, corn data igual ou posterior 2 do presente aviso de abertura, devidamente assinada e datada pelo dirigente máximo do
servico, da qual conste a antiguidade na carreira e no exercIcio de funcdes pOblicas, a posicäo remuneratOria de que 4 detentora, a
avaliacào de desempenho relativa ao Oltimo periodo avaliativo, corn referOncia aos valores quantitativos e qualitativos ou, sendo o caso,
a indicac2o dos motivos de näo avaliac3o, de acordo corn a alinea c) do Ponto 14.4 do Aviso;
Por falta de apresentacäo da Declarac2o emitida pelo servico a que se encontra afeta, devidamente autenticada, da qual conste as

atividades que se encontra a exercer, de acordo corn a alinea d) do Ponto 14.4 do Aviso

d) Por falta de apresentacäo da Declarac4o emitida pelo servico a que se encontra afeto, corn data igual ou posterior 2 do presente aviso
de abertura, devidamente autenticada, da qual constem as atividades que se encontra a exercer, de acordo corn a alinea d) do Ponto
14.4 do Aviso.
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