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ATA DO JÚRI 
DE SELEÇÃO 

Condução de um processo de contratação a termo resolutivo certo de um técnico de diagnóstico e encaminhamento (TDE) e quatro 
profissionais de reconhecimento e validação de competências (PRVC), no âmbito do despacho interno 035a, de 06 de julho de 2011 e aviso 
14838 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. B (Profissional de RVC) 

(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); 

» Uma vez que, com os resultados de agora, já se encontra garantido o suprimento de todas as “vagas a concurso” na Ref. B., não há necessidade, de momento, de acionar a terceira 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 

Maria do Céu Vieira da Rocha 16,47 19,20 17,84 

Admitida e selecionada para ocupação do posto de trabalho correspondente a uma das quatro “vagas a 

concurso”; 

Na sequência da determinação do Júri, de 16 de setembro, informa-se todos os interessados que a candidata 

já se pronunciou afirmativamente, junto do Júri e dentro do prazo estipulado, pela intenção de ocupação do 

posto de trabalho, quando for o momento devido; 

Marta Patricia de Sousa Pacheco 16,02 18,40 17,21 

Admitida e selecionada para ocupação do posto de trabalho correspondente a uma das quatro “vagas a 

concurso”; 

Na sequência da determinação do Júri, de 16 de setembro, informa-se todos os interessados que a candidata 

já se pronunciou afirmativamente, junto do Júri e dentro do prazo estipulado, pela intenção de ocupação do 

posto de trabalho, quando for o momento devido; 

 

CENTRO 
NOVAS 
OPORTUNIDADES 
 
Escola Secundária Lousada 

Aprender Compensa 
Ser Adulto… também! 
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Sandra Cristina Monteiro Gomes 16,57 16,00 16,29 

Admitida e selecionada para ocupação do posto de trabalho correspondente a uma das quatro “vagas a 

concurso”; 

Na sequência da determinação do Júri, de 16 de setembro, informa-se todos os interessados que a candidata 

já se pronunciou afirmativamente, junto do Júri e dentro do prazo estipulado, pela intenção de ocupação do 

posto de trabalho, quando for o momento devido; 

Marléne Dias Coelho 13,58 18,40 15,99 

Admitida e selecionada para ocupação do posto de trabalho correspondente a uma das quatro “vagas a 

concurso”; 

A candidata tem até dia 23 de setembro, inclusive, para se pronunciar sobre a sua decisão; 

Ato de recrutamento só ocorre, cumulativamente, depois de: 

- satisfeito o suprimento das necessidades de recrutamento; 

- esgotado, sem impedimentos, o direito de audiência, pelos opositores; 

Sandra Isabel do Nascimento Santos 13,90 17,60 15,75 

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; 

Raquel Sofia Moreira Pinheiro 13,27 16,00 14,64 

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; 

Cláudia Loureiro da Silva 13,71 15,20 14,45 

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; 
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Sandra Maria da Cunha Leite 13,46 15,20 14,33 

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; 

Alexandra Isabel Coelho Pinto Almeida Themudo 13,54 12,00 12,77 

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; 

Márcia Lucília da Costa Martins 13,07 12,00 12,54 

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; 

Ana Sofia de Freitas Mendes 12,98 Faltou --------------- Excluído/a | Nº 13, do art. 18º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro (republicada) 

Lígia Isabel Militão Olo Quaresma 14,24 Faltou --------------- Excluído/a | Nº 13, do art. 18º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro (republicada) 

Liliana Raquel Machado Martins 14,56 Faltou --------------- Excluído/a | Nº 13, do art. 18º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro (republicada) 

Maria João Sá Ferreira 15,38 Faltou --------------- Excluído/a | Nº 13, do art. 18º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro (republicada) 

Raquel Sofia da Silva Leão 14,27 Faltou --------------- Excluído/a | Nº 13, do art. 18º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro (republicada) 

Sandra Joaquina de Carvalho Braga 14,75 Faltou --------------- Excluído/a | Nº 13, do art. 18º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro (republicada) 

 
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 21 de setembro de 2011 
 
 


