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SUSTENTABLIOAOE E UKINOa NO 1)10 DL RECURSOS 20

ATAN24-ANEXO I

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO, NA CARREIRA
UNICATEGORIAL DE TECNICO SUPERIOR, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNçOES PIJBLICAS POR
TEMPO INDETERMINADO, PARA 0 SECRETARIADO TECNICO DA COMISSAO DIRETIVA (SDCD) DA AUTORIDADE DE
GESTAO DO PROGRAMA OPERACIONAL TEMATICO SUSTENTABILIDADE E EFICIENCIA NO USO DE RECURSOS (P0 SEUR),
JUNTO DO MAPA DE PESSOAL ESPECIFICO DA AGENdA PARA 0 DESENVOLVIMENTO E COESAO, P.

LISTA DEFINI11VA DE CANDIDATOS EXCLU1DOS

NOME Deciso

Armindo ioo Barbosa Fernandes Caridade Exciuldo a)

Carla da Concejco Cabral Pereira Lucas Exclu(do b)

Carla Susana de Almeida Carvaiho Garrido Excluldo b)

Eurico Miguel Viegas Gomes Exciuldo b)

Mariana da Silva Dinis Excluldo b)

Rosária Maria Coelho Fraga Teixeira Excluldo c)

SOfia Carina Pereira Domingos Exciuldo d)

a) Por no tel apresentado Declaracäo ernitida pelo servico a que pertence, corn data igual ou posterior a do presente aviso de abertura,
devidarnente assinada e datada pelo dirigente máximo do servico, da qual conste a antiguidade na carreira e no exercicio de funcoes
piblicas, a posicão rernuneratória de que e detentor, a avaliaç3o de desempenho relativa ao ltirno periodo avaliativo, corn referOncia
aos valores quantitativos e qualitativos ou, sendo o caso, a indicacao dos motivos de no avaliacão, de acordo corn a alinea c) do Ponto
14.4 do Aviso;
Por falta de apresentac2o da Declaracao ernitida pelo servico a que se encontra afeto, devidarnente 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 näo ter cornparecido ao rnétodo de selec2o obrigatOrio - Prova de Conhecimentos.

c) Por ter n2o ter declarado no forrnulário de candidatura reunir os requisitos gerais de admiss2o previstos no artigo 17.Q da LTFP,
aprovada pela Lei n.0 35/2014, de 20 de junho, de acordo corn a alinea b) do ponto 10 do Aviso de Abertura;
P01 nao ter apresentado Declaracâo ernitida pelo servico a que pertence, corn data igual ou posterior do presente aviso de abertura,
devidarnente assinada e datada pelo dirigente rnáxirno do serviço, da qual conste a antiguidade na carreira e no exercicio de funcOes
pibIicas, a posico remuneratOria de que é detentora, a avaliacao de desempenho relativa so iItirno periodo avaliativo, corn referOncia
aos valores quantitativos e qualitativos ou, sendo o caso, a indicaçao dos rnotivos de nao avaliação, de acordo corn a ailnea c) do Ponto
14.4 do Aviso;
Por falta de apresentacao da Declaraco emitida pelo servico a que se encontra afeta, devidarnente autenticada, da qual conste as
atividades quo se encontra a exercer, de acordo corn a ailnea d) do Ponto 14.4 do Aviso.

d) Por falta de apresentac2o da Declaracao emitida pelo servico a que Se encontra afeto, corn data igual ou posterior a 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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