
 

- Pág. 1 de 2 - Excerto de Ata de Júri de Seleção - Concurso relativo ao Aviso n.º 15566, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 151 — 8 de Agosto de 2011 

 
 
 
 

ATA DO JÚRI 
DE SELEÇÃO 

Condução de um processo de contratação a termo resolutivo certo de um assistente técnico - técnico administrativo (AT), no âmbito do 
despacho interno 039, de 28 de julho de 2011 e Aviso n.º 15566 publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 151 — 8 de Agosto de 
2011 

 
Quadro 1 – Resultados da Entrevista de Avaliação de Competências (2ª fase) e Lista Ordenada e Graduada Final de Candidatos Admitidos e Excluídos 

Assistente Técnico (Técnico Administrativo) 
(concurso relativo ao Aviso n.º 15566 publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 151 — 8 de Agosto de 2011) 

Notas importantes 

» Os candidatos excluídos poderão exercer o direito de audiência conforme previsto no Código do Procedimento Administrativo (arts. 100º e 101º); 

» Uma vez que, com os resultados de agora, já se encontra garantido o suprimento da única “vaga a concurso”, não há necessidade, de momento, de acionar a próxima tranche de candidatos; 

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

Nome completo do/a candidato/a 

Classificação 

1ª Fase 

(valores) 

Classificação 

2ª Fase 

(valores) 

Classificação 

Final 

(valores) 

Situação do/a Candidato/a 

Paula Cristina Rebouta Rachado 15,92 18,40 17,16 Admitida e selecionada para ocupação do posto de trabalho correspondente à única “vaga a concurso”; 
A candidata tem até dia 23 de setembro, inclusive, para se pronunciar sobre a sua decisão; 

Sandra Cristina Leal Duarte 13,05 15,20 14,13 

Admitida 
Ato de recrutamento para ocupação do posto de trabalho só ocorre, cumulativamente: 
- depois de esgotado, sem impedimentos, o direito de audiência pelos opositores; 
- acontecendo a não aceitação de ocupação do posto de trabalho, pela candidata anterior. 
Se vier a haver lugar a recrutamento, a candidata será notificada disso e terá de se pronunciar sobre a sua 
decisão no próprio dia; 

Maria Helena Moreira Duarte Meireles 16,12 12,00 14,06 

Admitida 
Ato de recrutamento para ocupação do posto de trabalho só ocorre, cumulativamente: 
- depois de esgotado, sem impedimentos, o direito de audiência pelos opositores; 
- acontecendo a não aceitação de ocupação do posto de trabalho, pela candidata anterior. 
Se vier a haver lugar a recrutamento, a candidata será notificada disso e terá de se pronunciar sobre a sua 
decisão no próprio dia; 

 

CENTRO 
NOVAS 
OPORTUNIDADES 
 
Escola Secundária Lousada 

Aprender Compensa 
Ser Adulto… também! 
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Não tendo sido abordados outros assuntos e nada mais havendo a acrescentar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser 
assinada pelo Júri de Seleção, submetida a homologação pelo Diretor da Escola e do Centro Novas Oportunidades e afixada em local de acesso público, na Escola. -------------------------------- 
 

O Júri de Seleção, em 21 de setembro de 2011 
 

A Presidente do Júri 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
(Maria da Conceição Carvalho, Prof.) 

  
  

O Primeiro Vogal efetivo do Júri 
 
 
 

__________________________________ 

O Segundo Vogal efetivo do Júri e 
Secretário de Reunião 

 
 

__________________________________ 
(Henrique Augusto Pinho Silva, Prof.) (António Alberto Ferreira Soares da Silva, Prof.) 

  
  
  

O Diretor da Escola e do Centro Novas Oportunidades 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
(António Augusto dos Reis Silva, Prof.) 

 
 

________ / ________ / __________ 
(data de homologação) 

 
 


