Procedimento Concursal Comum para Assistente Operacional
(Condutor de Maquinas Pesadas e Veicu los Especiais)

ATA n.0 3 Anexo 0

Nome do(a) Candldato(a)
Antonio de Almeida Tome

Fundamenta~io

da Exclusio

a) d)

Antonio Jose Alexandre Salvador

d)

Antonio Jose da Costa Canaveira

b) d)

Claudio Mauro Bettencourt Neto

b)

Francisco Joao Antonio

a) c)

Jacob Vieira Vasco

a) d)

Joao Paulo Loureiro Gomes

d)

Jose Tomas Pereira Gon9alves Gomes

b)

Luciano Denicola Brito

a)

Nuno Miguel Coelho Rodrigues

a) d)

Pedro Miguel Gomes Carola

d)

Rui Manuel Gra9a Vieira

a)

Wilson Antonio Sena Rocha

a) c) d)

a) O(A) candidato(a) nao comprovou possuir o nivel habilitacional exigido no ponto 10.2. do Aviso de Abertura
n.0 10298/2021 , publicado no Diario da Republica, 2.8 sene, n.0 106, de 1 de junho de 2021 , uma vez que nao
entregou, ate ao termo do prazo de apresenta98o de candidaturas, que ocorreu a 17 de junho de 2021 ,
documento comprovativo da titularidade da escolaridade obrigat6ria, conforme disposto no ponto 15.4. do
referido aviso de abertura referente aformalizar;:ao das candidaturas;
b) O(A) candidato(a) nao comprovou possuir o nivel habilitacional exigido no ponto 10.2. do Aviso de Abertura
n.0 10298/2021 , publicado no Diario da Republica, 2.1 serie, n.0 106, de 1 de junho de 2021 , uma vez que a
documenta98o entregue ate ao termo do prazo de apresentar;:ao de candidaturas, que ocorreu a 17 de junho
de 2021, nao comprova a conclusao da escolaridade obrigat6ria exigida atendendo arespetiva data de
nascimento, conforrne disposto no ponto 15.4. do referido aviso de abertura referente aformalizar;:ao das
candidaturas;
c) O(A) candidato(a) nao comprovou possuir todos os requisites de admissao exigidos no ponto 10.1. do Aviso
de Abertura n. 0 10298/2021 , publicado no Diario da Republica, 2.' serie, n.0 106, de 1 de junho de 2021 , pois
nao preencheu o ponto 3 do formulario tipo de candidatura nem instruiu a respetiva candidatura com todos os
documentos descritos no ponto 15.3.1. do referido aviso de abertura;

d) O(A) candidato(a) nao comprovou possuir o requisite profissional exigido no ponto 10.3. do Aviso de
Abertura n.0 10298/2021, publicado no Diario da Republica, 2.8 serie, n.0 106, de 1 de junho de 2021, uma vez

que nao entregou ate ao termo do prazo de apresenta~ao de candidaturas, que ocorreu a 17 de junho de
2021 , documento comprovaUvo da titularidade carta de condu~o da categoria C e /ou certificado de aptidao
para motorista, ou algum destes documentos estava caducado, conforme disposto no ponto 15.4. do referido
aviso de abertura referente aformaliza~ao das candidaturas;

0 Presidente de Juri
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Miguel Lopes de Oliveira Marques Gonyalves

0 1.0 Vogal Suplente

-l.~. ~--~
Luis Manuel Damiao dos Santos

Jose de Jesus Ant6nio

