Direção Municipal de Recursos Humanos
Rua do Bolhão, nº 192
4000-111 Porto
T. +351 222 097 200
F. +351 222 097 222

Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com vista ao preenchimento de 1 posto de trabalho da
carreira e categoria geral de Técnico Superior da área funcional Túneis e Obras de Arte - Ref.ª 2020-32
(Aviso de Abertura n.º 3111/2020 - Diário da República, 2ª Série – N.º 3111/2020 – 21/02/2020

Manutenção da Exclusão no âmbito da Apreciação das Candidaturas

Primeiro:
Terminado o prazo para o exercício do direito de participação, foram rececionadas as seguintes exposições/documentos
dos quais mereceram as seguintes deliberações:
Nome do (a) candidato (a):

Código
Candid ato(a)

Deliberações

1. Jorge Emanuel Matos Da Silva

2020-32#5042

Indeferido. Mantêm a exclusão.

2. Filipe André Araújo Gomes

2020-32#6280

Indeferido. Mantêm a exclusão.

3. Daniela Raquel Ferreira Coelho

2020-32#8965

Indeferido. Mantêm a exclusão.

4. Fabiano Maia Amante

2020-32#10683

Indeferido. É excluído.

As deliberações constantes da Ata Manutenção de exclusão dos candidatos excluídos do Júri do presente procedimento
concursal poderão ser consultadas na Direção Municipal de Recursos Humanos, sita na Rua do Bolhão n.º 192, 4000-111
Porto, mediante agendamento prévio a realizar na plataforma de recrutamento através do campo “Contacte-nos”.
Segundo:
Atendendo a que o prazo para audiência dos interessados terminou sem que os demais candidatos excluídos, admitidos
condicionalmente e condicionantes tivessem apresentado qualquer pronúncia, mantém-se a deliberação, nos termos e
com os fundamentos já expressos na Ata Admissão e exclusão dos candidatos excluídos.
Terceiro:
A publicitação dos resultados obtidos será efetuada na página eletrónica
http://recrutamentocmp.cm-porto.pt/bpm/job-offer/view-in-detail?id=49 a decorrer e na Direção Municipal de Recursos
Humanos, sita na Rua do Bolhão, n.º 192, 4000-111 Porto.

Porto, 7 de maio de 2020
A Chefe da Divisão Municipal de Recrutamento e Gestão de Carreiras

(Margarida Oliveira)
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