
 

- Pág. 1 de 1 - Excerto de Ata de Júri de Seleção - Concurso relativo ao Aviso nº. 14838/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 142 — 26 de Julho de 2011 

 
 
 
 

 

Quadro 1 – Resultados da Entrevista de Avaliação de Competências (2ª fase) e Apuramento Final 
Lista Ordenada e Graduada de Candidatos Admitidos e Excluídos – Ref. A (Técnico de Diagnóstico e Encaminhamento) – 3 candidatos opositores 

(concurso relativo ao Aviso 14838, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 142 — 26 de Julho de 2011) 
Notas importantes 

» Os candidatos excluídos poderão exercer o direito de audiência conforme previsto no Código do Procedimento Administrativo (arts. 100º e 101º); 
» De momento, não será necessário acionar a 2ª tranche de candidatos, exceto se, cumulativamente: 

- o melhor classificado, considerando já a aplicação das duas fases de concurso, declinar a aceitação de ocupação do posto de trabalho; 
- o candidato posicionado imediatamente a seguir, também declinar a aceitação da ocupação do posto de trabalho. 

» A ata integral, da qual faz parte este quadro, encontra-se afixada em local de acesso público, na Escola. 

Nome completo do candidato 
Classificação 

1ª Fase 
(valores) 

Classificação 
2ª Fase 

(valores) 

Classificação 
Final 

(valores) 
Situação do Candidato 

Sónia Cristina Gonçalves Fernandes 16,46 Faltou --------------- Excluído | Nº 13, do art. 18º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro (republicada) 

Romeu Cristiano da Cunha Leite 12,15 16,00 14,08 
Admitido e selecionado para ocupação do posto de trabalho 
O candidato tem até dia 20 de setembro, inclusive, para se pronunciar sobre a sua decisão 
Ato de recrutamento só ocorre depois de esgotado, sem impedimentos, o direito de audiência, pelos opositores 

Pedro Nuno Ramada e Castro 12,27 15,20 13,73 

Admitido e selecionado 
Ato de recrutamento para ocupação do posto de trabalho só ocorre, cumulativamente: 

- depois de esgotado, sem impedimentos, o direito de audiência pelos opositores; 
- não aceitação de ocupação do posto de trabalho, pelo candidato anterior. 

 
 

 

Divulgação via Web – em http://cnoesl.pt.vu e/ou http://portal.esec-lousada.rcts.pt/ 
Notificação dos candidatos, via endereço de correio eletrónico e SMS 

 
O Júri de Seleção, em 16 de setembro de 2011 

 
 
 

CENTRO 
NOVAS 
OPORTUNIDADES 
 
Escola Secundária Lousada 

Aprender Compensa 
Ser Adulto… também! 


