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Procedimento concursal para a contratação excecional de trabalhadores para a constituição de relações jurídicas de 

emprego a termo resolutivo incerto, pelo período máximo de execução dos respetivos projetos no âmbito do Projeto 

Descarbonização da Indústria (C11) do Plano de Recuperação e Resiliência, para a ocupação de 1 posto de trabalho, 

em funções correspondentes à categoria de Técnico Superior, a afetar ao Departamento de Alterações Climáticas. 

 

 

 

ANEXO I À ATA Nº 3  

 

LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS  

Oferta nº OE202202/0119 

 

 

Nome completo do candidato Fundamento da exclusão 

Alexandre José Calçada Ferreira Não cumprimento do nível habilitacional (licenciatura) exigido 

no Aviso 

Ana Beatriz de Mateus Cavalheiro Não remeteu certificado da habilitação literária exigida 

Ana Luísa Caldeira Pinto Não remeteu certificado da habilitação literária exigida 

Ana Margarida Pires Barreira Machado Pereira Lira Não remeteu certificado da habilitação literária exigida 

Bruno Miguel Ferreira de Carvalho 
Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão); Não remeteu 

certificado da habilitação literária exigida 

Caide Assan Campos de Freitas Não cumprimento do requisito do nível habilitacional-

licenciatura 
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Carla Susana Rodrigues Lopes Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão) 

Celso Filipe Ribeiro Valido Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão) 

Dalila Raquel Morais Gama Não apresentou qualquer documento na candidatura 

Deyse Cabral de Souza Mattos Salvador 

Não cumprimento do requisito de nacionalidade portuguesa, 

quando não dispensada pela Constituição, convenção 

internacional ou lei especial); Não cumprimento do requisito do 

nível habilitacional -licenciatura 

Felipe Lima de Mendonça 

Não cumprimento do requisito de nacionalidade portuguesa, 

quando não dispensada pela Constituição, convenção 

internacional ou lei especial; Não cumprimento do requisito do 

nível habilitacional-licenciatura 

Fernanda Christine Beux Não cumprimento do requisito do nível habilitacional -

licenciatura 

Filipe Soares Ferrão Tavares de Pina Não cumprimento do nível habilitacional (licenciatura) exigido 

no Aviso 

Francisco Manuel Pereira Gordalina 
Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão); Não remeteu 

certificado da habilitação literária exigida 

Helena Luísa Leitão de Oliveira Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão) válido 

Hugo Miguel Baptista Teixeira Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão) 

Inês Sofia Teixeira Pereira 
Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão); Não remeteu 

certificado da habilitação literária exigida 

Isabel Ferreira Brandão Amaral Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão) 
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Isaura Maria Almeida Silva Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão) 

Joana Raposo Ferreira dos Santos Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão) 

Joana Salvado Lopes Cruz 
Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão) 

João Guilherme Pereira Carvalho Não apresentou qualquer documento na candidatura 

João Paulo Gonzalez Gonçalves 

Não apresentou documento concedido através do “Estatuto de 

Igualdade”, CC português nem Título de residência temporária 

em Portugal; Não cumprimento do requisito de nacionalidade 

portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 

convenção internacional ou lei especial; 

Jorge André Carvalho Ferreira Simões Não remeteu certificado da habilitação literária exigida; Não 

remeteu Currículo 

Layane Andrade Miranda Gonçalves 

Não remeteu certificados de habilitações reconhecidos pelo 

Estado Português 

Não cumprimento do requisito do nível habilitacional-

licenciatura 

Liliana Beatriz Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão) 

Luís Ângelo Marques Dinis Não remeteu certificado da habilitação literária exigida 

Luís Miguel Marques Silva Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão) 

Mara Salomé Bruno Leal dos Santos 
Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão); Não remeteu 

certificado da habilitação literária exigida 

Maria João Gomes Correia Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão) 
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Mariana Baptista 
Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão); Não remeteu 

certificado da habilitação literária exigida 

Mariana Hazin Lefki 
Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão); Não remeteu 

certificado da habilitação literária exigida 

Mónica Alexandra Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão) 

Patrícia Karina Dias Dos Santos Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão) 

Patrícia Raquel Coelho de Oliveira 
Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão); Não remeteu 

certificado da habilitação literária exigida 

Renata Martins Pacheco 
Não cumprimento do requisito de nacionalidade portuguesa, 

quando não dispensada pela Constituição, convenção 

internacional ou lei especial; 

Renato de Campos Conti Tavares 
Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão); Não cumprimento 

do requisito do nível habilitacional -licenciatura 

Rita Segurado Alves Calixto Não remeteu certificado da habilitação literária exigida; Não 

remeteu Currículo 

Sara Antunes Campos Não remeteu atempadamente o certificado da habilitação 

literária exigida  

Sara Moniz Apolo 
Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão); Não remeteu 

certificado da habilitação literária exigida 

Tânia Cristina Santos Gameiro Não remeteu certificado da habilitação literária exigida 

Tatiana Vanessa Ferreira Varela 
Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão); Não remeteu 

certificado da habilitação literária exigida 
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Tiago Jose Griebeler Carvalho Não cumprimento do requisito do nível habilitacional-

licenciatura 

Wendell Porto Silva Não remeteu documento comprovativo da identificação civil 

(bilhete de identidade ou cartão do cidadão) válido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidade e data:  

Presidente do Júri 1º Vogal efetivo/a 

 

2.º Vogal efetivo/a 

 

 

_____________________ 

 

 

 

_____________________ 

 

 

_____________________ 
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