
  

Procedimento concursal para constituicao de reservas de recrutamento para 

ASSISTENTE OPERACIONAL (EDUCAGAO) 

Por Contrato de Trabalho em Funcêées Publicas por Tempo Indeterminado 

Anexo da Ata n.“ 4 

CANDIDATOS A NOTIFICAR DA INTENGAO DE EXCLUSAO 

Nos termos dos artigos 21., n.” 4, e 22.% da Portaria n.” 125-A/2019, de 30 de abril, na redacêo dada 

pela Portaria n.* 12-A/2021, de 11 de janeiro (adiante, “Portaria”), e, por via do artigo 10.” da referida 

Portaria, do artigo 112.%, n.%s 1 e 4, do Cédigo do Procedimento Administrativo, torna-se publico gue, no 

procedimento concursal identificado em titulo, aberto pelo Aviso n.” 3481/2022, publicado no Diërio da 

Republica, 2.2 Série, n.” 35, de 18 de fevereiro de 2022, o Juri deliberou proceder & notificac&o da intencêo 

de excluir os candidatos identificados na tabela seguinte, pelos fundamentos nesta indicados: 
  

 Fundamento(s) da 
intengao de exclusëo 

  

Abdu Costa Antunes e) 
  

Adelino Cristovêo Soares Silva 
  

Adriana Lima da Silva 
  

Alcione Duarte Pardinho Samba 
  

Alfredo Faustino Neto 
  

Alice Maria de Oliveira Lêzaro Preciosa 
  

Almerinda Maria Margues Soares Santos 
  

Ana Catarina Dias Pontes Gongalves 
  

Ana Cristina Agostinho Rosa 
  

Ana Cristina Alves Garcia Antunes 
  

Ana Cristina da Silva Amaro Pereira 
  

Ana Cristina dos Reis Nunes 
  

Ana Luisa Margues Almeida 
  

Ana Margarida Soares Nascimento 
  

Ana Patricia Azevedo de Castro 
  

Ana Paula Goncalves e Silva 
  

Ana Raguel de Campinas e Sena 
  

Ana Rita Veloso Ferreira 
  

Ana Rita Vilela Duarte 
  

Ana Sofia da Costa Sérgio 
  

Anabela de Jesus Ferreira Farroco Santana 
  

Anabela Fernandes dos Santos 
  

Anabela Lopes Vieira Ribeiro 
  

Anabela Maria Caria Pinto Pombo 
  

André Jens Albudguerdue Muhlmann 
  

André Miguel Gomes dos Santos 
  

Andrea Alvarez Prêdanos 
    Andreia Correia Fachadas Pelina       
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i Fundamentol Candidato y era see br 

Andreia Filipa Ribeiro 9 

Andreia Patricia Paulos Cruz t 

Andreia Viegas da Cunha 9 

Anténio Manuel Soares Pina Antunes j), N) 

Anténio Pais Rodrigues da Silva j), n), Y) 

Bêrbara Cristina Rodrigo Duarte t 

Bianca Cristina Mina Farinha 9 

Bruna Luisa Rodrigues Ricardo 9 

Bruna Oueir6s Pereira Gomes j),D 

Bruna Renata Reis Graca n) 

Bruno Miguel Caseiro Trindade Ferreira j) 

Carina Alexandra Fernandes Alves jn) 

Carla Alexandra Alemdao Fajardo Costa n) 

Carla Maria Bento Borges Rocha ET) 

Carlos David Barroso Rodrigues t) 

Catherine Maria Rea Jones Patêo m) 

Catia Sofia Fontinha Pacheco j) 

Célia Filipa Martins Nunes u) 

Célia Maria Caldeira Cabeca C) 

Clêudia Margarida Cristo Sobral Rosa j) 

Claudia Sofia Tomas Pereira j 

| Claudia Teresa Dala Ouissanga ) 
Cristiane Cardoso Peres Moreira j 

Cristina Catarina Cores Costa Mineiro Tomas Abrantes k) 

Cristina Maria Ferreira dos Santos Campos c), 1) 

Daniel Anténio dos Santos Falé j 

Daniela Alexandra Fernandes Terenas u) 

Daniela Alexandra Ferreira Morais t) 

Daniela Lourenco Dias Pereira ) 

Daniella Kassye Paiva de Souza j),9 

Diana Alexandra Custédio Rodrigues j), n) 

Diana Andreia Ferreira Borges j), n) 

Diana Ferreira de Almeida j) 

Diana Raguel Albuguergue Romao j) 

Dina Teresa da Silva Santos Dias j), n) 

Domicilia Filomena Geraldes Serodio Pereira V) 

Duarte Miguel Bento Guerreiro 9 

Eduardo Manuel de Sê Machado Baptista j), n) 

Edwina do Carrmo da Silva Gomes n) 

Elione Karina Tegue Correia Oo) 

Elisabete Maria Gomes Anténio ) 

Elisabete Maria Teixeira Fernandes u) 

Elvira Maria Barros Pereira       
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Elvira Mauricio Carvalho Cabral 9, j), n) 

Fêbio Miguel dos Santos Barbosa j) 

Fatima de Jesus Gordo V) 

Filipa Alexandra dos Mêrtires Garcia j) 

Florbela de Jesus Antunes V) 

Georgina Maria Canito Lourenco David Graca j) 

Gertrudes Costa dos Santos Daio Jesus de Carvalho j) 

Graciete Maria Mendes das Neves V) 

Helena Marisa de Brito Ferreira Varanda j), 0) 

Hirondina Francisca Afonso das Neves h), j), n) 

Inês Filipa Brito Rodrigues Costa Fonseca j) 

Inês Henrigues Guerreiro j) 

Inês Miriam de Brito Almeida Coimbra j) 

Inês Peres dos Santos j, n) 

lolanda Cristina Justo Campos j) 

lolanda de Fatima Gongalves Rodrigues Embalé ' 

Ivana Dionguipa Mancabu j 

Jêssica Alexandra Vidinha Monteiro Costa Ferreira j), n) 

Jessica Dayane Gomes de Souza n) 

Joana Carvalho Vieira j), 0) 

Joana Olinda Mendes Oliveira La Cueva p) 

Joëo Jorge Duarte (oureiro k) 

J0ë80 Miguel da Costa Soares a), j) 

Juliana Paixéo Francisco Vidal u) 

Katia de Araujo Albuguergue jn) 

Katia Sofia Cabral Monteiro n) 

Lara Cristiana Bento Santos t) 

Laura Cristina Santos Cabral Duarte j) 

Leide Laura Rebelo Bandeira s) 

Lenara Shêllyta Vinhote de Souza j) 

Leonor Saraiva Martins t 

Ligia Sofia da Conceicêo Rocha da Silva Elias n) 

Liliana Cristina Santos Galamba j) 

Liliana Patricia Semedo da Costa t 

Lucélia Fernanda Pimentel Costa j) 

Lucia Santos Constantino n) 

Luis Carlos Pereira Banha k) 

Luis Filipe Rom3ao Gaspar j) 

Luzongo Filipe j) 

Mafalda Burnay Alves do Rio f 

Mafalda Maria Fortunato Guerreiro Gomes Duarte n) 

Mara Lisa da Conceic&o Raposo n 
    Mara Serra Pereira   S

E
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" Fundamento(s 
Ganetideie Ee Ede 

Marcelina Aurora da Costa Bumba Luemba n 

Margarida Isabel Martins Loureiro j), N) 

Margarida Teixeira Ferreira b), n) 

Maria Amélia Pires Paulos V) 

Maria Armandina Pereira Goncalves Garcia V) 

Maria Cecilia da Conceic&o Barreira Antunes j) 

Maria da Assuncêo de Jesus da Silva Carvalho v) 

Maria da Conceic&o Freitas Gomes j 

Maria de Fatima Baptista Simêes Ramos V) 

Maria de Fatima Lopes Maneira Correia X) 

Maria de Fêtima Pinto Gomes dos Santos V) 

Maria de Fatima Ribeiro Martins j) 

Maria de Lurdes Pinto da Silva Peito j,Vv) 

Maria Di Prizio de Gomes jn) 

Maria Dolores Figueiredo dos Santos V) 

Maria Doraci Silva de Marco j), n) 

Maria Femanda Moura Antunes Fernandes j), n) 

Maria Joana Grilo Venêncio j), n) 

Maria Joëo de Matos Farias n) 

Maria Joë0 de Santa-Rosa de Olveira das Neves t 

Maria Joë0 Natividade Santos Martins v) 

Maria José Santos Pereira Fernandes n) 

Maria Madalena Duarte Ferreira Morais n) 

Maria Rita Borralho Pacheco j 

Mariany Almeida de Oliveira f 

Marta Alexandra da Silva Pereira n) 

Marta Bispo de Macedo 9, k), n) 

Micheline Rocheli de Araujo hD), ), n) 

Milla Maria Reis Rocha de Paola h), jn) 

Mêénica Alexandra Ricardo Rodrigues j 

Monica Martins das Neves t 

Narciso de Jesus Sarmento y) 

Nelida Arlinda Tavares Semedo j),n 

Neusa Bernardo Tomas Oo) 

Neusa Roberto de Almeida j) 

Nirvana Alison Ferreira Gomes Furtado n) 

Nuno Filipe Pavêo Palva das Neves j) 

Nuno Miguel Valentim Barbosa )) 

Patricia Alexandra Coelho Dias a) 

Patricia Alexandra Nunes de Sousa p) 

Paula Cristina Vieira Ramos h), j), n) 
  

Paula da Silva Alexandre ke
] 

i
d
 

    Raguel Alexandra Goncalves Monteiro   S
E
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Candidato Fundamento(s) da 
(intengëo de exclusêo 

  

Raguel Cristina Granja Goulêo 
  

Rauel da Silva Dias 
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Raguel Filipa Rolo Olveira Sousa 
  

Raguel Gongalves Torres Pereira 
  

Raguel Maria Castanheira e Costa Silvestre 
  

Raguel Rocha da Silva 
  

Raguel Sofia Gervaia dos Santos 
  

Ricardo Emanuel Domingues Dias 
  

Ricardo Filipe Gongalves e Sousa 
  

Ricardo Jorge Fonseca de Carvalho 
  

Ricardo Morgado Santos Corte Real 
  

Rosa Manuel do Nascimento Gonga 
  

Rosa Maria da Costa Luis Carreto 
  

Rosêngela Cristina Soares Mendes 
  

Rosimar de Cristo Oakes 
  

Ruben Tiago Miguel Dias 
  

Rui Anténio Rodrigues Figueiredo 
  

Rui Vitor Gomes Trevas Madaleno 
  

Ruth Boa Morte Afonso 
  

Salomé Pedro Fidalgo 
  

Sandra Filipa Infante de Sousa 
  

Sandra Raimundo Cataluna 
  

Sara Raguel Pereira Barbosa ss
 

—
 

  

Sérgio Manuel de Oliveira e Encamacêo s
.
 

  

Silvia Carina Cunha Dantas Gomes S
T
 

  

Silvia Cristina Domingues Gavino —
 

  

Silvia Marina Joaguim Figueiredo —
s
 

  

Sofia Mariana Pinto Pereira 
  

Sofia Sanches Fernandes Teixeira 
  

Sénia Alexandra Correia Vitéria 
  

S6nia Miriam Antunes Cergueira Lajas 
  

Sénia Sofia Varela Cruz 
  

Susana Paula Capricho Ricardo 
  

Tania Cristina Tavares Varela 
  

Tiago Martins Neves de Sena Lourenco 
  

Vanessa Alexandra dos Santos Machado 
  

Vanessa Fernandes dos Santos 
  

Vênia Cristina de Oliveira 
  

Vênia Maria dos Santos Sobreiro 
  

Vênia Sofia Correia de Arêujo 
  

Vênia Tereza Gaspar 
    Vera Tavares de Almeida Dias de Freitas     
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a) NAo apresentou a candidatura dentro do prazo determinado para a sua apresentaêo, o gual decorreu 

de 18FEV2022 a04MAR2022, em conformidade com o exigido nos pontos 1 e 14.1 do aviso de abertura 

(Aviso n.* 3481/2022, publicado no Dirio da Repdblica, 2.3 Sêrie, n.” 35, de 18 de fevereiro de 2022) e 

com a cominag&o do ponto 14.6 do mesmo aviso. 

b) Nêo formalizou a candidatura de acordo com os pontos 14.2 e 16.2 do aviso de abertura (Aviso n.* 

3481/2022, publicado no Diério da Reptblica, 2.2 Série, n.” 35, de 18 de fevereiro de 2022), porguanto 

apresentou a candidatura por correio eletrênico. 

c) Nêo demonstrou deter os reguisitos gerais de admissêo, previstos no ponto 9.1 e respetivos subpontos 

do aviso de abertura (Aviso n.” 3481/2022, publicado no Diërio da Repdblica, 2. Sêrie, n.” 35, de 18 de 

fevereiro de 2022), porguanto, dentro do prazo de apresentacêo de candidaturas (de 18FEV2022 a 

O4MAR2022), nêo apresentou o formulrio de candidatura, pelo gue nio declarou due reume os 

reguisitos previstos no n.” 1 do artigo 17.: da Lei Geral de Trabalho em Func6es Publicas, bem como, 

em alternativa e no mesmo prazo, nêo apresentou a totalidade dos documentos exigidos no ponto 14.5.1 

do aviso de abertura e, em ambas as alternativas, com a cominag&o do ponto 14.6 do mesmo aviso. 

d) No demonstrou deter os reguisitos gerais de admissao, previstos no ponto 9.1 e respetivos subpontos 

do aviso de abertura (Aviso n.” 3481/2022, publicado no Diério da Reptblica, 2.2 Série, n.” 35, de 18 de 

fevereiro de 2022), porguanto, dentro do prazo de apresentag#o de candidaturas (de 18FEV2022 a 

O4MAR2022), nada assinalou no ponto 3 do formuldrio de candidatura, relativo a declaracao gue 

reine os reguisitos previstos no n.” 1 do artigo 17.” da Lei Geral de Trabalho em Func6es Publicas, bem 

como, em altermativa e no mesmo prazo, néo apresentou a totalidade dos documentos exigidos no 

ponto 14.5.1 do aviso de abertura e, em ambas as alternativas, com a cominaG&o do ponto 14.6 do 

mesmo aviso. 

e) Nêo demonstrou deter os reguisitos gerais de admissêo, previstos no ponto 9.1 e respetivos subpontos 

do aviso de abertura (Aviso n. 3481/2022, publicado no Diério da Repdblica, 2.3 Série, n. 35, de 18 de 

fevereiro de 2022), porguanto, dentro do prazo de apresentag&o de candidaturas (de 18FEV2022 a 

O4MAR2022), assinalou due nao detêm os referidos reguisitos de admissêo no ponto 3 do 

formulêrio de candidatura, relativo & declarag&o gue retine os reguisitos previstos no n.” 1 do artigo 

17.: da Lei Geral de Trabalho em Funcbes Publicas, n&o tendo, em altemativa e no mesmo prazo, 

apresentado a totalidade dos documentos exigidos no ponto 14.5.1 do aviso de abertura e com a 

cominagao do ponto 14.6 do mesmo aviso. 

f) No demonstrou deter os reguisitos gerais de admissêo, previstos no ponto 9.1 e respetivos subpontos 

do aviso de abertura (Aviso n. 3481/2022, publicado no Diério da Republica, 2.2 Série, n.” 35, de 18 de 

fevereiro de 2022), porguanto, dentro do prazo de apresentaG&o de candidaturas (de 18FEV2022 a 

O4MAR2022), nêo assinou o formulêrio de candidatura, pelo due nio declarou due reine os 

reguisitos previstos no n.” 1 do artigo 17.” da Lei Geral de Trabalho em Fungées Publicas, bem como, 

Y
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em altemativa e no mesmo prazo, nêo apresentou a totalidade dos documentos exigidos no ponto 14.5.1 

do aviso de abertura e, em ambas as altermmativas, com a cominag&o do ponto 14.6 do mesmo aviso. 

g) No demonstrou deter os reguisitos gerais de admissao, previstos no ponto 9.1 e respetivos subpontos 

do aviso de abertura (Aviso n. 3481/2022, publicado no Diério da Republica, 2.3 Série, n.” 35, de 18 de 

fevereiro de 2022), porguanto, dentro do prazo de apresentagëo de candidaturas (de 18FEV2022 a 

OAMAR2022), nêo assinou o formuldrio de candidatura e a assinatura por terceiro nêo confere 

validade &4 declaragêo, pelo gue nêo declarou due reine os reguisitos previstos no n. 1 do artigo 17. 

da Lei Geral de Trabalho em Func6es Publicas, bem como, em alternativa e no mesmo prazo, nêo 

apresentou a totalidade dos documentos exigidos no ponto 14.5.1 do aviso de abertura e, em ambas 

as altemativas, com a cominagao do ponto 14.6 do mesmo aviso. 

h) Nao demonstrou ter autorizac&o para exercer atividade profissional em Portugal, nos termos legais 

consoante a respetiva nacionalidade, porguanto, dentro do prazo de apresentacêo de candidaturas (de 

18FEV2022 a OAMAR2022), nio apresentou, no caso de cidadaos de Uniao Europeia, certificado 

de registo, cartao de residência ou outro documento idéneo para comprovar o direito de exercer 

atividade profissional em Portugal, nos termos da Lei n.” 37/2006, de 9 de agosto (gue regula o 

exercicio do direito de livre circulaêo dos cidadaos da Unië0o Europeia e dos membros das suas familias 

no territorio nacional), bem como, no mesmo prazo e no caso de cidadaos de paises nao 

pertencentes & Uniao Europeia, nao apresentou autorizagao de residência adeguado ou outro 

documento idéneo para comprovar o direito de exercer atividade profissional em Portugal, nos 

termos da Lei n.” 23/2007, de 4 de julho, na sua redacëo atual (gue define as condicêes e procedimentos 

de entrada, permanência, saida e afastamento de cidadêos estrangeiros do territorio português, bem 

COMO o estatuto de residente de longa duragêo), em ambos os casos com a cominaGêo da primeira 

parte do ponto 14.6 do aviso de abertura (Aviso n.” 3481/2022, publicado no Diërio da Republica, 2.2 

Sêrie, n.” 35, de 18 de fevereiro de 2022). 

j) Nêo demonstrou deter o reguisito de idoneidade para o exercicio de funcêes gue envolva contacto regular 

com menores, previsto no ponto 9.2 do aviso de abertura (Aviso n.” 3481/2022, publicado no Diërio da 

Republica, 2.2 Série, n.” 35, de 18 de fevereiro de 2022), porguanto, dentro do prazo de apresentagao 

de candidaturas (de 18FEV2022 a 04MAR2022), nao apresentou certificado de registo criminal 

completo e nos termos do artigo 2.” da Lei n. 113/2009, de 17 de setembro, na sua redacao atual, 

em conformidade com o exigido no ponto 14.5.2 do aviso de abertura e com a cominac&o do ponto 14.6 

do mesmo aviso. 

j) No demonstrou deter o reguisito de idoneidade para o exercicio de funcêes gue envolva contacto regular 

com menores, previsto no ponto 9.2 do aviso de abertura (Aviso n.” 3481/2022, publicado no Diério da 

Republica, 2.2 Série, n.” 35, de 18 de fevereiro de 2022), porguanto, dentro do prazo de apresentacao 

de candidaturas (de 18FEV2022 a OAMAR2022), nao apresentou certificado de registo criminal gue 

mencione due o exercicio de funcêes envolve o contacto regular com menores, em conformidade 
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com o exigido no ponto 14.5.2 do aviso de abertura e com a cominagêo do ponto 14.6 do mesmo aviso, 

considerando o artigo 2.*, n.” 3, da Lei n.” 113/2009, de 17 de setembro, na sua redagao atual. 

k) Nêo demonstrou detero reguisito de idoneidade para o exercicio de fungées gue envolva contacto regular 

com menores, previsto no ponto 9.2 do aviso de abertura (Aviso n.* 3481/2022, publicado no Diërio da 

Republica, 2.2 Série, n.” 35, de 18 de fevereiro de 2022), porguanto, dentro do prazo de apresentagao 

de candidaturas (de 18FEV2022 a O4MAR2022), nêo apresentou certificado de registo criminal 

dentro do respetivo periodo de validade, em conformidade com o exigido no ponto 14.5.2 do aviso 

de abertura e com a cominag&o do ponto 14.6 do mesmo aviso, considerando o artigo 2.* da Lei n.” 

1413/2009, de 17 de setembro, na sua redaGêo atual, bem como atendendo a data de validade aposta 

no certificado, nos termos do artigo 15. n.* 3, do Decreto-Lei n.” 171/2015, de 25 de agosto. 

|) No demonstrou deter o reguisito de idoneidade para o exercicio de funcées gue envolva contacto regular 

com menores, previsto no ponto 9.2 do aviso de abertura (Aviso n.” 3481/2022, publicado no Diërio da 

Republica, 2.2 Série, n.” 35, de 18 de fevereiro de 2022), porguanto, dentro do prazo de apresentagêo 

de candidaturas (de 18FEV2022 a OAMAR2022), apresentou certificado de registo criminal cuja 

informacao faz denotar falta da referida idoneidade, considerando due a exigência legal visa a 

proteG&o de menores e atendendo a obrigaco do juri de ponderag&o da informagêo constante do 

certificado na aferic&o da referida idoneidade prevista no artigo 2.*, n.” 2, da Lei n.” 113/2009, de 17 de 

setembro, na sua redaG&o atual, e com base nos conteidos do certificado previstos no n.” 4 do mesmo 

artigo e do artigo 10., n.%s 5 a 8, da Lei n.” 37/2015, de 5 de maio, na sua redaG&o atual, aplicêvel por 

via do citado n.” 4. 

m) No demonstrou deter o reguisito de idoneidade para o exercicio de funcées gue envolva contacto 

regular com menores, previsto no ponto 9.2 do aviso de abertura (Aviso n.” 3481/2022, publicado no 

Diërio da Republica, 2.2 Série, n.” 35, de 18 de fevereiro de 2022), porguanto, dentro do prazo de 

apresentagëo de candidaturas (de 18FEV2022 a (AMAR2022), nêo apresentou certificado de registo 

criminal completo, porguanto o respetivo “anexo ECRIS” (European Criminal Record Information 

System) menciona um pedido de emissao de certificado de registo criminal a& autoridade 

competente de pais estrangeiro, cuja resposta no foi entregue pela candidata dentro do referido 

prazo de apresentac&o de candidaturas, em conformidade com o exigido no ponto 14.5.2 do aviso 

de abertura e com a cominaG&o do ponto 14.6 do mesmo aviso, considerando o artigo 2. da Lei n.” 

1183/2009, de 17 de setembro, na sua redaG&o atual. 

n) N&o demonstrou deter o reguisito habiitacional de escolaridade obrigatéria, previsto no ponto 9.3 do 

aviso de abertura (Aviso n.” 3481/2022, publicado no Diério da Repdblica, 2.2 Sêrie, n.” 35, de 18 de 

fevereiro de 2022), porguanto, dentro do prazo de apresentacao de candidaturas (de 18FEV2022 a 

O4MAR2022), nêo apresentou fotocépia do documento comprovativo do reduisito habilitacional, 

em conformidade com o exigido no ponto 14.5.3 do aviso de abertura e com a cominaGêo do ponto 14.6
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do mesmo aviso, considerando o artigo 86., n.” 1, alinea a), e o Anexo da Lei Geral do Trabalho em 

Func6es Piblicas, na sua redaGêo atual. 

o) Nao demonstrou deter o reguisito habilitacional de escolaridade obrigatêria, previsto no ponto 9.3 do 

aviso de abertura (Aviso n.” 3481/2022, publicado no Diério da Republica, 2.2 Série, n.” 35, de 18 de 

fevereiro de 2022), porguanto, dentro do prazo de apresentag&o de candidaturas (de TAFEV2022 a 

O4MAR2022), no apresentou documento idéneo para comprovar a posse do reduisito 

habilitacional, na medida em gue o documento apresentado nio refere a respetiva conclusêo, 

pelo gue nêo é possivel aferir gual o grau de escolaridade detido e concluido, nomeadamente no ensino 

português (inclusive, pela necessidade de eduivalência de habilitacêes de sistemas educativos 

estrangeiros dos ensinos basico e secundêrio, conforme Decreto-Lei n.” 227/2005, de 28 de dezembro, 

ou de reconhecimento de graus académicos e diplomas de ensino superior atribuidos por instituicêes 

de ensino superior estrangeiras, conforme Decreto-Lei n.” 66/2018, de 16 de agosto, bem como pela 

previsêo do artigo 12., n.” 4, Decreto-Lei n.” 64/2006, de 21 de marco, e do artigo 2.” n.” 3, da Portaria 

n.” 106/2002, de 1 de fevereiro, e anteriores Portarias emitidas ao abrigo do Decreto-Lei n.” 198/79, de 

29 de junho), em conformidade com o exigido no ponto 14.5.3 do aviso de abertura e com a cominaG&o 

do ponto 14.6 do mesmo aviso, considerando o artigo 86.%, n.” 1, alinea a), e o Anexo da Lei Geral do 

Trabalho em Func6es Publicas, na sua redag&o atual. 

p) N&o demonstrou deter o reguisito habilitacional de escolaridade obrigatêria, previsto no ponto 9.3 do 

aviso de abertura (Aviso n. 3481/2022, publicado no Di&rio da Republica, 2. Série, n.” 35, de 18 de 

fevereiro de 2022), porguanto, dentro do prazo de apresentaG#o de candidaturas (de 18FEV2022 a 

O4MAR2022), nêo apresentou documento idéneo para comprovar a posse do reduisito 

habilitacional, na medida em due no documento apresentado nao é mencionado due o mesmo 

confere algum grau de escolaridade, pelo gue no é possivel aferir gual o grau de escolaridade detido 

e concluido, nomeadamente no ensino português (inclusive, pela necessidade de eguivalência de 

habilitacêes de sistemas educativos estrangeiros dos ensinos bêsico e secundario, conforme Decreto- 

Lei n.” 227/2005, de 28 de dezembro, ou de reconhecimento de graus académicos e diplomas de ensino 

superior atribuidos por instituicées de ensino superior estrangeiras, conforme Decreto-Lei n.” 66/2018, 

de 16 de agosto, bem como pela previsêo do artigo 12.%, n.” 4, Decreto-Lei n.” 64/2006, de 21 de marco, 

e do artigo 2, n." 3, da Portaria n.” 106/2002, de 1 de fevereiro, e anteriores Portarias emitidas ao 

abrigo do Decreto-Lei n.” 198/79, de 29 de junho), em conformidade com o exigido no ponto 14.5.3 do 

aviso de abertura e com a cominacêo do ponto 14.6 do mesmo aviso, considerando o artigo 86.%, n.” 1, 

alinea a), e o Anexo da Lei Geral do Trabalho em Func6es Publicas, na sua redacao atual. 

g) N&o demonstrou deter o reguisito habilitacional de escolaridade obrigatêria, previsto no ponto 9.3 do 

aviso de abertura (Aviso n.” 3481/2022, publicado no Diério da Repiblica, 2.2 Série, n.” 35, de 18 de 

fevereiro de 2022), porguanto, dentro do prazo de apresentacao de candidaturas (de 18FEV2022 a 

O4MAR2022), nêo apresentou documento idéneo para comprovar a posse do reduisito 
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habilitacional, na medida em gue o documento entregue sob o titulo “Diploma” e assinado por 

Diretor de Turma, pelo seu contetido e pela sua informalidade, nao constitui um documento 

idéneo para comprovar a escolaridade concluida, em conformidade com o exigido no ponto 14.5.3 do 

aviso de abertura e com a cominag&0 do ponto 14.6 do mesmo aviso, considerando o artigo 86.” n.” 1, 

alinea a), e o Anexo da Lei Geral do Trabalho em Funces Publicas, na sua redacëo atual. 

r) No demonstrou deter o reguisito habilitacional de escolaridade obrigatêria, previsto nos pontos 9.3 e 

9.3.1 do aviso de abertura (Aviso n.” 3481/2022, publicado no Dirio da Repdblica, 2.* Sêrie, n.” 36, de 

18 de fevereiro de 2022), porguanto, dentro do prazo de apresentac&o de candidaturas (de 18FEV2022 

a OAMAR2022), no apresentou documento comprovativo da eguivalênciafreconhecimento da 

habilitacao estrangeira a habilitacao do sistema educativo português, em conformidade com o 

exigido no ponto 14.5.3 do aviso de abertura e com a cominaG&o do ponto 14.6 do mesmo aviso, 

considerando o artigo 86.*, n.” 1, alinea a), e o Anexo da Lei Geral do Trabalho em Fungêes Publicas, 

na sua redag3o atual, bem como atendendo & necessidade de eguivalência de habilitaêes de sistemas 

educativos estrangeiros dos ensinos bêsico e secundêrio, conforme Decreto-Lei n.” 227/2005, de 28 de 

dezembro, ou de reconhecimento de graus académicos e diplomas de ensino superior atribuidos por 

instituicoes de ensino superior estrangeiras, conforme Decreto-Lei n.” 66/2018, de 16 de agosto. 

s) No demonstrou deter o reguisito habilitacional de escolaridade obrigatêria, previsto nos pontos 9.3 e 

9.3.1 do aviso de abertura (Aviso n.” 3481/2022, publicado no Diério da Republica, 2.2 Série, n.* 35, de 

18 de fevereiro de 2022), porguanto, dentro do prazo de apresentac&o de candidaturas (de 18FEV2022 

a 04MAR2022), nao apresentou documento comprovativo da eguivalênciafreconhecimento da 

habilitac3o estrangeira 4 habilitag&o do sistema educativo portuguës, em conformidade com o 

exigido no ponto 14.5.3 do aviso de abertura e com a cominag&o do ponto 14.6 do mesmo aviso, 

considerando o artigo 86.5, n.” 1, alinea a), e o Anexo da Lei Geral do Trabalho em Func6es Publicas, 

na sua redac&o atual, bem como atendendo & necessidade de eguivalência de habilitacoes de sistemas 

educativos estrangeiros dos ensinos bêsico e secundêrio, conforme Decreto-Lei n.” 227/2005, de 28 de 

dezembro, ou de reconhecimento de graus académicos e diplomas de ensino superior atribuidos por 

instituicëes de ensino superior estrangeiras, conforme Decreto-Lei n.* 66/2018, de 16 de agosto, a gue 

acresce gue o documento entregue relativo a habilitac&o portuguesa demonstra due esta nao se 

encontra concluida, pelo gue n&o detém um grau académico concluido com validade em Portugal. 

t) Nao demonstrou, dentro do prazo de apresentagêo de candidaturas (de 18FEV2022 a OAMAR2022), 

deter o reguisito habilitacional de escolaridade obrigatoria, previsto no ponto 9.3 do aviso de abertura 

(Aviso n.” 3481/2022, publicado no Diërio da Repdblica, 2.2 Série, n.” 35, de 18 de fevereiro de 2022), 

porguanto é exigivel o 12. ano de escolaridade completo como escolaridade obrigatêria a guem 

tenha nascido a partir de 1 de janeiro de 1996, mas nêo o comprovou deter em conformidade com 

0 exigido no ponto 14.5.3 do aviso de abertura e com a cominagao do ponto 14.6 do mesmo aviso, 
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considerando o artigo 86., n. 1, alinea a), e o Anexo da Lei Geral do Trabalho em Fung6es Publicas, 

na sua redaGao atual. 

u) N&o demonstrou, dentro do prazo de apresentagao de candidaturas (de 18FEV2022 a O4MAR2022), 

deter o reguisito habilitacional de escolaridade obrigatêria, previsto no ponto 9.3 do aviso de abertura 

(Aviso n.” 3481/2022, publicado no Diério da Republica, 22 Série, n.” 35, de 18 de fevereiro de 2022), 

porguanto é exigivel o 9.” ano de escolaridade completo como escolaridade obrigatoria a duem 

tenha nascido a partir de 1 de janeiro de 1981, mas nêo o comprovou deter em conformidade com 

0 exigido no ponto 14.5.3 do aviso de abertura e com a cominagêo do ponto 14.6 do mesmo aviso, 

considerando o artigo 86.5, n. 1, alinea a), e o Anexo da Lei Geral do Trabalho em Funcêes Publicas, 

na sua redacao atual. 

v) No demonstrou, dentro do prazo de apresentagëo de candidaturas (de 18FEV2022 a OAMAR2022), 

deter o reguisito habilitacional de escolaridade obrigatêria, previsto no ponto 9.3 do aviso de abertura 

(Aviso n.* 3481/2022, publicado no Diërio da Republica, 2.2 Série, n.” 35, de 18 de fevereiro de 2022), 

porguanto é exigivel o 6.” ano de escolaridade completo como escolaridade obrigatéria a guem 

tenha nascido a partir de 1 de janeiro de 1967, mas nio o comprovou deter em conformidade com 

0 exigido no ponto 14.5.3 do aviso de abertura e com a cominaGëo do ponto 14.6 do mesmo aviso, 

considerando o artigo 86.”, n.” 1, alinea a), e o Anexo da Lei Geral do Trabalho em Func6es Publicas, 

na sua redacao atual. 

w) N&o demonstrou, dentro do prazo de apresentacëo de candidaturas (de 18FEV2022 a OAMAR2022), 

deter o reguisito habilitacional de escolaridade obrigat6ria, previsto no ponto 9.3 do aviso de abertura 

(Aviso n.” 3481/2022, publicado no Diërio da Repiiblica, 2.2 Sêrie, n.” 35, de 18 de fevereiro de 2022), 

porguanto é exigivel o 4.” ano de escolaridade completo como escolaridade obrigatéria a guem 

tenha nascido até 31 de dezembro de 1966, mas no o comprovou deter em conformidade com o 

exigido no ponto 14.5.3 do aviso de abertura e com a cominagêo do ponto 14.6 do mesmo aviso, 

considerando o artigo 86.”, n.” 1, alinea a), e o Anexo da Lei Geral do Trabalho em Func6es Publicas, 

na sua redac4o atual. 

X) Dentro do prazo de apresentac&o de candidaturas (de 18FEV2022 a O4AMAR2022), encontrava-se no 

Ambito de um impedimento de admiss£o, porguanto se encontrava com contrato de trabalho em funcoes 

publicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de Assistente Operacional (Educacëo), no 

mapa de pessoal do municipio de Lisboa, e nêo podem ser admitidos candidatos due, 

Ccumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, nao se 

encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do 6rgêo 

ou servico idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupagêo se publicitao procedimento, em 

conformidade com o definido no ponto 11 do aviso de abertura (Aviso n.* 3481/2022, publicado no Diërio 

da Republica, 2.2 Série, n. 35, de 18 de fevereiro de 2022), considerando o artigo 11.”, n.*4, alinea k), 

da Portaria n.” 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redaG&o atual. 
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y) Dentro do prazo de apresentag&o de candidaturas (de 18FEV2022 a O4AMAR2022), encontrava-se no 

Ambito de um impedimento de admissêo, porguanto Ihe foi aplicada sangao disciplinar expulsiva, a gual, 

nos termos do artigo 182., n.* 4, da Lei Geral do Trabalho em Funcêes Publicas, a contrario, 

impossibilita o trabalhador de voltar a exercer fungées em 6rgao ou servico due exijam as 

particulares condigêes de dignidade e confianga gue aguelas de gue foi despedido ou demitido 

exigiam, como se deve considerar o caso das fungêes de Assistente Operacional (Educagêo) do 

municipio de Lisboa, a exercer nos estabelecimentos de ensino da rede pblica localizados na area 

geografica do Concelho de Lisboa, due exigem elevada responsabilidade, nomeadamente por 

corresponder a funcêes com especiais exigências de idoneidade por envolver contacto regular com 

menores, prevista no ponto 9.2 do aviso de abertura (Aviso n.” 3481/2022, publicado no Diério da 

Repiblica, 2.2 Série, n.” 35, de 18 de fevereiro de 2022) e nos termos do artigo 2.” da Lei n.” 1138/2009, 

de 17 de setembro, na sua redaGo atual, bem como nêo comprovou, dentro do referido prazo de 

apresentacëo de candidaturas, gue se encontra reabilitado, nos termos do artigo 240.” da referida Lei 

Geral do Trabalho em Funcêes Publicas. 

Os candidatos acima referidos ficam notificados da intencêo de o juri os excluir, pelos fundamentos 

acima indicados, dispêem de 10 (dez) dias ateis, contados da data da publicagao de aviso na 2.* Série do 

Diërio da Reptblica, para, guerendo, dizerem por escrito o gue se lhes oferecer sobre a referida intencêo 

de exclusêo, podendo fazê-lo, com a expressa identificac&o do presente procedimento concursal, através 

de carta registada, dirigida ao Departamento de Gestio de Recursos Humanos da Cêmara Municipal de 

Lisboa, sito no Campo Grande, n.” 27, 10.” E, 1749-099 Lisboa, ou através de correio eletronico para o 

endereco dmrh.dgrh@cm-lisboa.pt, até ao termo do prazo referido. 

Ouerendo e para exercicio do direito de audiëncia prévia referida no ponto anterior, pode ser uilizado 

0 “Formulêrio para exercicio do direito de participag&o dos interessados' para o efeito, disponivel em 

hitps//www.lisboa.pt/municipio/organizacao-municipal/recursos-humanos/reerutamento-e-mobilidade. 

O processo de concurso pode ser consultado no Servico de Atendimento dos Recursos Humanos, sito 

no Edificio Central da CAmara Municipal de Lisboa, Campo Grande, n.” 25, piso 0, mediante agendamento 

prêvio a efetuar para o enderego de correio eletrénico dmrh.dgrh@cm-lisboa.pt, com a identificagao 

expressa do presente procedimento concursal. 

Lisboa, 6 de julho de 2022. 

A 14 Vogal Efetiva, A 2. Vogal Efetiva A 1.3 Vogal Suplente 

Em substituic&o da Presidente 

Maria Isabel Henrigues dos Santos Maria Alexandra da Purificacao Maria Margarida Ortigao de Almeida 
Mota Rodrigues Neto Costa Sampaio Ramos 
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