
Camara Municipal de Llsboa 

Procedimento concursal para constitui~ao de reservas de recrutamento para 

ASSISTENTE OPERACIONAL (EDUCACAO) 

Por Contrato de Trabalho em Fun~oes Publicas por Tempo lndeterminado 

Anexo G da Ata n.0 5 

CANDIDATOS EXCLUfDOS 

Nos termos do n.0 2 do artigo 10.0 da Portaria n.0 125-A/2019, de 30 de abril, na reda9ao dada pela 

Portaria n.0 12-A/2021, de 11 de janeiro (adiante, "Portaria"), e da alinea e) do n.0 1 e do n.0 4, ambos do 

artigo 112.0 do C6digo do Procedimento Administrativo, toma-se publico que, no procedimento concursal 

identificado em titulo, aberto pelo Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da Republica, 2.8 Serie, n.0 35, 

de 18 de fevereiro de 2022, o Juri deliberou proceder a exclusao dos candidatos identificados na tabela 

seguinte, pelos fundamentos nesta indicados: 

candidatO:.exeftlraD. P..ttnd,amente(JJ da 
exe.l~sio 

Abdu Costa Antunes e), t) 

Adelino Cristovao Soares Silva I) 
Adriana Lima da Silva h), i), n) 
Alcione Duarte Pardinho Sambu r) 
Alfredo Faustino Neto i) 
Alice Maria de Oliveira Lazaro Preciosa f) , n) 
Almerinda Maria Marques Soares Santos y) 
Ana Catarina Dias Pontes Gon9alves t) 
Ana Cristina Agostinho Rosa i) 

Ana Cristina Alves Garcia Antunes i) 

Ana Cristina da Silva Amaro Pereira u) 
Ana Cristina dos Reis Nunes i) 
Ana Luisa Marques Almeida i) 
Ana Margarida Soares Nascimento i) 
Ana Patricia Azevedo de Castro i), n) 
Ana Paula Gon(falves e Silva i) 
Ana Raquel de Campinas e Sena i) 
Ana Rita Veloso Ferreira i) 
Ana Rita Vilela Duarte n) 
Ana Sofia da Costa Serg io c), i), n) 
Anabela de Jesus Ferreira Farroco Santana f) , i), n), v) 
Anabela Fernandes dos Santos i) 
Anabela Lopes Vieira Ribeiro i) 
Anabela Maria Caria Pinto Pombo c) 
Andre Jens Albuquerque Muhlmann j), t) 
Andre Miguel Gomes dos Santos i) 
Andrea Alvarez Pradanos h), r), m) 
Andreia Correia Fachadas Pelina i), n) 
Andreia Filipa Ribeiro t) 
Andreia Patricia Paulos Cruz t) 
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~ --- I ~ ~(~d1 
Fundamento(s) da 

1\l . , ~lq" . , ~ exclusa• 

Andreia Viegas da Cunha t) 

Antonio Manuel Soares Pina Antunes i), n) 

Antonio Pais Rodrigues da Silva i), n), y) 

Barbara Cristina Rodrigo Duarte t) 

Bianca Cristina Mina Farinha t) 

Bruna Luisa Rodrigues Ricardo t) 

Bruna Queiros Pereira Gomes i), r) 

Bruna Renata Reis Grac;a n) 

Bruno Miguel Caseiro Trindade Ferreira i) 

Carina Alexandra Fernandes Alves i), n) 

Carla Alexandra Alemao Fajardo Costa n) 

Carla Maria Bento Borges Rocha i), v) 

Carlos David Barroso Rodrigues t) 

Catherine Maria Rea Jones Patao m) 

Catia Sofia Fontinha Pacheco i) 
Celia Filipa Martins Nunes u) 

Celia Maria Caldeira Cabec;a c) 
Claudia Margarida Cristo Sobral Rosa i) 

Claudia Sofia Tomas Pereira i) 

Claudia Teresa Dala Quissanga r) 

Cristiane Cardoso Peres Moreira i) 
Cristina Catarina Cores Costa Mineiro Tomas Abrantes k) 
Cristina Maria Ferreira dos Santos Campos c), i) 
Daniel Antonio dos Santos Fale i) 

Daniela Alexandra Fernandes Terenas u) 
Daniela Alexandra Ferreira Morais t) 
Daniela Lourenc;o Dias Pereira I) 
Daniella Kassye Paiva de Souza i), t) 

Diana Alexandra Custodio Rodrigues i), n) 
Diana Andreia Ferreira Borges i), n) 

Diana Ferreira de Almeida i) 
Diana Raquel Albuquerque Romao i) 
Dina Teresa da Silva Santos Dias i), n) 
Domicilia Filomena Geraldes Serodio Pereira v) 

Duarte Miguel Bento Guerreiro t) 
Eduardo Manuel de Sa Machado Baptista i), n) 
Edwina do Carrmo da Silva Gomes r) 

Elione Karina Teque Correia o) 
Elisabete Maria Gomes Antonio I) 

Elisabete Maria Teixeira Fernandes u) 

Elvira Maria Barros Pereira i), n) 
Elvira Mauricio Carvalho Cabral n. i), n) 
Fabio Miguel dos Santos Barbosa i) 
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Candidato excluido t u11Umento(S.} da 
e~~l,siQ 

Fatima de Jesus Gordo v) 
Filipa Alexandra dos Martires Garcia i) 
Florbela de Jesus Antunes v) 
Georgina Maria Canito Louren9o David Gra9a j) 
Gertrudes Costa dos Santos Daio Jesus de Carvalho i) 
Graciete Maria Mendes das Neves v) 
Helena Marisa de Brito Ferreira Varanda i), o) 

Hirondina Francisca Afonso das Neves h), i), n) 
lnes Filipa Brito Rodrigues Costa Fonseca i) 
lnes Henriques Guerreiro i) 
lnes Miriam de Brito Almeida Coimbra i) 
lnes Peres dos Santos i), n) 
lolanda Cristina Justo Campos i) 
lolanda de Fatima Gon9alves Rodrigues Embal6 t) 
Ivana Dionquipa Mancabu r) 
Jessica Alexandra Vidinha Monteiro Costa Ferreira i), n) 
Jessica Dayane Gomes de Souza r) 
Joana Carvalho Vieira i), o) 
Joana Olinda Mendes Oliveira La Cueva p) 
Joao Jorge Duarte Loureiro k) 
Joao Miguel da Costa Soares a), i) 
Juliana Paixao Francisco Vidal u) 
Katia de Araujo Albuquerque i), r) 
Katia Sofia Cabral Monteiro r) 
Lara Cristiana Bento Santos t) 
Laura Cristina Santos Cabral Duarte i) 
Leide Laura Rebelo Bandeira s) 
Lenara Shallyta Vinhote de Souza i) 
Leonor Saraiva Martins t) 
Ligia Sofia da Concei~o Rocha da Silva Elias u) 
Liliana Cristina Santos Galamba i) 
Liliana Patricia Semedo da Costa t) 
Lucelia Fernanda Pimentel Costa i) 
Lucia Santos Constantino n) 
Luis Carlos Pereira Banha k) 
Luis Filipe Romao Gaspar i) 
Luzongo Filipe i) 
Mafalda Bumay Alves do Rio n 
Mafalda Maria Fortunato Guerreiro Gomes Duarte n) 
Mara Lisa da Concei9ao Raposo n 
Mara Serra Pereira t) 
Marcelina Aurora da Costa Bumba Luemba r) 
Margarida Isabel Martins Loureiro i), n) 
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~~ndida*P· e¥"1-~po Fun~amentf).(f) ~-
e~~JudQ 

Margarida Teixeira Ferreira b), n) 

Maria Amelia Pires Paulos v) 

Maria Armandina Pereira Gon<;alves Garcia v) 

Maria Cecilia da Concei~ao Barreira Antunes i) 

Maria da Assun~ao de Jesus da Silva Carvalho v) 

Maria da Concei~ao Freitas Gomes i) 
Maria de Fatima Baptista Simoes Ramos v) 

Maria de Fatima Lopes Maneira Correia x) 

Maria de Fatima Pinto Gomes dos Santos v) 
Maria de Fatima Ribeiro Martins i) 

Maria de Lurdes Pinto da Silva Peito i), v) 

Maria Di Prizio de Gomes i), r) 
Maria Dolores Figueiredo dos Santos v) 
Maria Doraci Silva de Marco i), n) 
Maria Fernanda Moura Antunes Fernandes i), n) 
Maria Joana Grilo Venancio i), n) 
Maria Joao de Matos Farias n) 
Maria Joao de Santa-Rosa de Oliveira das Neves t) 
Maria Joao Natividade Santos Martins v) 
Maria Jose Santos Pereira Fernandes n) 
Maria Madalena Duarte Ferreira Morais n) 
Maria Rita Borralho Pacheco i) 
Mariany Almeida de Oliveira f) 
Marta Alexandra da Silva Pereira n) 
Marta Bispo de Macedo f), k), n) 
Micheline Rocheli de Araujo h), i), n) 
Milia Maria Reis Rocha de Paola h), i), n) 
Monica Alexandra Ricardo Rodrigues i) 
Monica Martins das Neves t) 
Narciso de Jesus Sarmento y) 
Nelida Arlinda Tavares Semedo i), r) 
Neusa Bernardo Tomas o) 
Neusa Roberto de Almeida i) 
Nirvana Alison Ferreira Gomes Furtado n) 
Nuno Filipe Pavao Paiva das Neves i) 
Nuno Miguel Valentim Barbosa I) 
Patricia Alexandra Coelho Dias a) 
Patricia Alexandra Nunes de Sousa p) 
Paula Cristina Vieira Ramos h), i), n) 
Paula da Silva Alexandre n) 
Raquel Alexandra Gon~alves Monteiro t) 
Raquel Cristina Granja Goulao t) 
Raquel da Silva Dias i), n) 
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Candidato excluldo f~~dam,nto(S) da 
e~c~lOr 

Raquel Filipa Rolo Oliveira Sousa t) 
Raquel Gon~alves Torres Pereira I) 
Raquel Maria Castanheira e Costa Silvestre i) 
Raquel Rocha da Silva r) 
Raquel Sofia Gervaia dos Santos i), n) 
Ricardo Emanuel Domingues Dias u) 
Ricardo Filipe Gon~alves e Sousa t) 
Ricardo Jorge Fonseca de Carvalho I) 
Ricardo Morgado Santos Corte Real i) 
Rosa Manuel do Nascimento Gonga n) 
Rosa Maria da Costa Luis Carreto i), n) 
Rosangela Cristina Soares Mendes i) 
Rosimar de Cristo Oakes r) 
Ruben Tiago Miguel Dias g), q) 
Rui Antonio Rodrigues Figueiredo I) 
Rui Vitor Gomes Trevas Madalena i), o) 
Ruth Boa Morte Afonso r) 
Salome Pedro Fidalgo i) 
Sandra Filipa Infante de Sousa n) 
Sandra Raimundo Cataluna v) 
Sara Raquel Pereira Barbosa u) 
Sergio Manuel de Oliveira e Encarna~ao i) 
Silvia Carina Cunha Dantas Gomes I) 
Silvia Cristina Domingues Gavino i) 
Silvia Marina Joaquim Figueiredo i) 
Sofia Mariana Pinto Pereira t) 
Sofia Sanches Fernandes Teixeira w) 
Sonia Alexandra Correia Vitoria i), n) 
Sonia Miriam Antunes Cerqueira Lajas i) 
Sonia Sofia Varela Cruz v) 
Susana Paula Capricho Ricardo i), n) 
Tania Cristina Tavares Varela i), p) 
Tiago Martins Neves de Sena Louren~o i) 
Vanessa Alexandra dos Santos Machado i), n) 
Vanessa Fernandes dos Santos k) 
Vania Cristina de Oliveira t) 
Vania Maria dos Santos Sobreiro u) 
Vania Sofia Correia de Araujo j), n) 
Vania Tereza Gaspar s) 
Vera Tavares de Almeida Dias de Freitas i) 
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a) Nio apresentou a candidatura dentro do prazo determinado para a sua apresenta9ao, o qual decorreu 

de 18FEV2022 a 04MAR2022, em conformidade como exigido nos pontos 1 e 14.1 do aviso de abertura 

(Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da Republica, 2.8 Serie, n.0 35, de 18 de fevereiro de 2022) e 

com a cominavao do ponto 14.6 do mesmo aviso. 

b) Nao formalizou a candidatura de acorclo com os pontos 14.2 e 16.2 do aviso de abertura (Aviso n.0 

3481/2022, publicado no Diario da Republica, 2.8 Serie, n.0 35, de 18 de fevereiro de 2022), porquanto 

apresentou a candidatura por correio eletronico. 

c) Nao demonstrou deter os requisites gerais de admissao, previstos no ponto 9.1 e respetivos subpontos 

do aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da Republica, 2.8 Serie, n.0 35, de 18 de 

fevereiro de 2022), porquanto, dentro do prazo de apresentavao de candidaturas (de 18FEV2022 a 

04MAR2022), nao apresentou o formulario de candidatura, pelo que nao declarou que reune os 

requisites previstos no n.0 1 do artigo 17.0 da Lei Geral de Trabalho em Func;oes Publicas, bern como, 

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

do aviso de abertura e, em ambas as altemativas, com a comina9ao do ponto 14.6 do mesmo aviso. 

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

do aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da Republica, 2.8 sene, n.0 35, de 18 de 

fevereiro de 2022), porquanto, dentro do prazo de apresenta<;ao de candidaturas (de 18FEV2022 a 

04MAR2022), nada assinalou no ponto 3 do formulario de candidatura, relativo a declaravao que 

reune os requisites previstos no n.0 1 do artigo 17.0 da Lei Geral de Trabalho em Func;oes Publicas, bern 

como, em altemativa e no mesmo prazo, nao apresentou a totalidade dos documentos exigidos no 

ponto 14.5.1 do aviso de abertura e, em ambas as altemativas, com a comina9ao do ponto 14.6 do 

mesmo aviso. 

e) Nao demonstrou deter os requisites gerais de admissao, previstos no ponto 9.1 e respetivos subpontos 

do aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da Republica, 2.8 Serie, n.0 35, de 18 de 

fevereiro de 2022), porquanto, dentro do prazo de apresenta9ao de candidaturas (de 18FEV2022 a 

04MAR2022), assinalou que nao detem os referidos requisitos de admissao no ponto 3 do 

formulario de candidatura, relativo a declara9ao que reune os requisitos previstos no n.0 1 do artigo 

17.0 da Lei Geral de Trabalho em Func;oes Publicas, nao 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 

comina<;ao do ponto 14.6 do mesmo aviso. 

f) Nao demonstrou deter os requisitos gerais de admissao, previstos no ponto 9.1 e respetivos subpontos 

do aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da Republica, 2.8 Serie, n.0 35, de 18 de 

fevereiro de 2022), porquanto, dentro do prazo de apresenta<;ao de candidaturas (de 18FEV2022 a 

04MAR2022), nao assinou o formulario de candidatura, pelo que nao declarou que reune os 

requisitos previstos no n.0 1 do artigo 17.0 da Lei Geral de Trabalho em Funr;aes Publicas, bem como, 
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em altemativa e no mesmo prazo, nao apresentou a totalidade dos documentos exigidos no ponto 14.5.1 

do aviso de abertura e, em ambas as altemativas, com a cominactao do ponto 14.6 do mesmo aviso. 

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

do aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da Republica, 2.3 Sene, n.0 35, de 18 de 

fevereiro de 2022), porquanto, dentro do prazo de apresentactao de candidaturas (de 18FEV2022 a 

04MAR2022), nao assinou o formulario de candidatura e a assinatura por terceiro nao confere 

validade a declara~ao, pelo que nao declarou que reune os requisites previstos no n.0 1 do artigo 17.0 

da Lei Geral de Trabalho em Funcoes Publicas, bern como, em altemativa e no mesmo prazo, nao 

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

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

h) Nao demonstrou ter autorizactao para exercer atividade profissional em Portugal, nos termos legais 

consoante a respetiva nacionalidade, porquanto, dentro do prazo de apresentactao de candidaturas (de 

18FEV2022 a 04MAR2022), nao apresentou, no caso de cidadaos de Uniao Europeia, certificado 

de registo, cartao de residencia ou outro documento id6neo para comprovar o direito de exercer 

atividade profissional em Portugal, nos termos da Lei n.0 37/2006, de 9 de agosto (que regula o 

exercicio do direito de livre circulactao dos cidadaos da Uniao Europeia e dos membros das suas familias 

no territ6rio nacional), bern como, no mesmo prazo e no caso de cidadaos de paises nao 

pertencentes a Uniao Europeia, nao apresentou autoriza~ao de residencia adequado ou outro 

documento id6neo para comprovar o direito de exercer atividade profissional em Portugal, nos 

termos da Lei n.0 23/2007, de 4 de julho, na sua redactao atual (que define as condictoes e procedimentos 

de entrada, permanemcia, saida e afastamento de cidadaos estrangeiros do territ6rio portugues, bern 

como o estatuto de residente de longa duractao), em ambos os casas com a cominactao da primeira 

parte do ponto 14.6 do aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da Republica, 2.3 

Serie, n.0 35, de 18 de fevereiro de 2022). 

i) Nao demonstrou deter o requisite de idoneidade para o exercicio de fun¢es que envolva contacto regular 

com menores, previsto no ponto 9.2 do aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da 

Republica, 2.3 Serle, n.0 35, de 18 de fevereiro de 2022), porquanto, dentro do prazo de apresentactao 

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

completo enos termos do artigo 2.0 da Lei n.0 113/2009, de 17 de setembro, na sua redactao atual, 

em conformidade como exigido no ponto 14.5.2 do aviso de abertura e com a cominactao do ponto 14.6 

do mesmo aviso. 

j) Nao demonstrou deter o requisite de idoneidade para o exercicio de functCies que envolva contacto regular 

com menores, previsto no ponto 9.2 do aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da 

Republica, 2.3 Serie, n.0 35, de 18 de fevereiro de 2022), porquanto, dentro do prazo de apresentactao 

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

mencione que o exercicio de fun~oes envolve o contacto regular com menores, em conformidade 
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como exigido no ponto 14.5.2 do aviso de abertura e com a comina<:ao do ponto 14.6 do mesmo aviso, 

considerando o artigo 2.0
, n.0 3, da Lei n.0 113/2009, de 17 de setembro, na sua reda9ao atual. 

k) Nao demonstrou deter o requisite de idoneidade para o exercicio de fun96es que envolva contacto regular 

com menores, previsto no ponto 9.2 do aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da 

Republica, 2.8 Serie, n.0 35, de 18 de fevereiro de 2022), porquanto, dentro do prazo de apresenta9ao 

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

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

de abertura e com a comina~tao do ponto 14.6 do mesmo aviso, considerando o artigo 2.0 da Lei n.0 

113/2009, de 17 de setembro, na sua reda9ao atual, bern como atendendo a data de validade aposta 

no certificado, nos termos do artigo 15.0
, n.0 3, do Decreta-Lei n.0 171/2015, de 25 de agosto. 

I) Nao demonstrou deter o requisito de idoneidade para o exercicio de fun¢es que envolva contacto regular 

com menores, previsto no ponto 9.2 do aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da 

Republica, 2. 8 Serie, n.0 35, de 18 de fevereiro de 2022), porquanto, dentro do prazo de apresenta9ao 

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

informa~ao faz denotar falta da referida idoneidade, considerando que a exigencia legal visa a 

prote(fao de menores e atendendo a obriga9ao do juri de pondera~tao da informa~tao constante do 

certificado na aferi9ao da referida idoneidade prevista no artigo 2.0
, n.0 2, da Lei n.0 113/2009, de 17 de 

setembro, na sua reda~tao atual, e com base nos conteudos do certificado previstos no n.0 4 do mesmo 

artigo e do artigo 10.0
, n.0s 5 a 8, da Lei n.0 37/2015, de 5 de maio, na sua reda9ao atual, aplicavel par 

via do citado n.0 4. 

m) Nao demonstrou deter o requisite de idoneidade para o exercicio de fun96es que envolva contacto 

regular com menores, previsto no ponto 9.2 do aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no 

Diario da Republica, 2.8 Serie, n.0 35, de 18 de fevereiro de 2022), porquanto, dentro do prazo de 

apresenta~tao de candidaturas (de 18FEV2022 a 04MAR2022), nao apresentou certificado de registo 

criminal completo, porquanto o respetivo "anexo ECRIS" (European Criminal Record Information 

System) menciona urn pedido de emissao de certificado de registo criminal a autoridade 

competente de pais estrangeiro, cuja resposta nao foi entregue pela candidata dentro do referido 

prazo de apresenta~ao de candidaturas, em conformidade como exigido no ponto 14.5.2 do aviso 

de abertura e com a comin898o do ponto 14.6 do mesmo aviso, considerando o artigo 2. 0 da Lei n.0 

113/2009, de 17 de setembro, na sua reda~tao atual. 

n) Nao demonstrou deter o requisite habilitacional de escolaridade obrigat6ria, previsto no ponto 9.3 do 

aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diano da Republica, 2.8 Serie, n.0 35, de 18 de 

fevereiro de 2022), porquanto, dentro do prazo de apresenta9ao de candidaturas (de 18FEV2022 a 

04MAR2022), nao apresentou fotoc6pia do documento comprovativo do requisite habilitacional, 

em conformidade como exigido no ponto 14.5.3 do aviso de abertura e com a comina~tao do ponto 14.6 
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do mesmo aviso, considerando o artigo 86.0
, n.0 1, alinea a), e o Anexo da Lei Geral do Traba/ho em 

Fum;oes Publicas, na sua reda<;ao atual. 

o) Nao demonstrou deter o requisite habilitacional de escolaridade obrigat6ria, previsto no ponte 9.3 do 

aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da Republica, 2.a Sene, n.0 35, de 18 de 

fevereiro de 2022), porquanto, dentro do prazo de apresenta<;ao de candidaturas (de 18FEV2022 a 

04MAR2022), nao apresentou documento id6neo para comprovar a posse do requisito 

habilitacional, na medida em que o documento apresentado nao refere a respetiva conclusao, 

pelo que nao e possivel aferir qual o grau de escolaridade detido e concluido, nomeadamente no ensino 

portugues (inclusive, pela necessidade de equivalencia de habilita<;oes de sistemas educativos 

estrangeiros des ensinos basico e secundario, conforme Decreta-Lei n.0 227/2005, de 28 de dezembro, 

ou de reconhecimento de graus academicos e diplomas de ensino superior atribuidos per institui(/Oes 

de ensino superior estrangeiras, conforme Decreto-Lei n.0 66/2018, de 16 de agosto, bern como pela 

previsao do artigo 12.0
, n.0 4, Decreto-Lei n.0 64/2006, de 21 de mar<;o, e do artigo 2.0

, n.0 3, da Portaria 

n.0 106/2002, de 1 de fevereiro, e anteriores Portarias emitidas ao abrigo do Decreta-Lei n.0 198/79, de 

29 de junho), em conformidade como exigido no ponte 14.5.3 do aviso de abertura e com a comina<;ao 

do ponte 14.6 do mesmo aviso, considerando o artigo 86.0
, n.0 1, alinea a), eo Anexo da Lei Geral do 

Trabalho em Funr:;oes Publicas, na sua reda<;ao atual. 

p) Nao demonstrou deter o requisite habilitacional de escolaridade obrigat6ria, previsto no ponte 9.3 do 

aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da Republica, 2.a Serie, n.0 35, de 18 de 

fevereiro de 2022), porquanto, dentro do prazo de apresenta<;ao de candidaturas (de 18FEV2022 a 

04MAR2022), nao apresentou documento id6neo para comprovar a posse do requisito 

habilitacional, na medida em que no documento apresentado nao e mencionado que o mesmo 

confere algum grau de escolaridade, pelo que nao e possivel aferir qual o grau de escolaridade detido 

e concluido, nomeadamente no ensino portugues (inclusive, pela necessidade de equivalencia de 

habilita<;Cies de sistemas educativos estrangeiros dos ensinos basico e secundario, conforme Decreta

Lei n.0 227/2005, de 28 de dezembro, ou de reconhecimento de graus academicos e diplomas de ensino 

superior atribuidos por institui<;oes de ensino superior estrangeiras, conforme Decreta-Lei n. 0 66/2018, 

de 16 de agosto, bern como pela previsao do artigo 12.0
, n.0 4, Decreta-Lei n.0 64/2006, de 21 de mar<;o, 

e do artigo 2.0
, n.0 3, da Portaria n.0 106/2002, de 1 de fevereiro, e anteriores Portarias emitidas ao 

abrigo do Decreta-Lei n.0 198/79, de 29 de junho), em conformidade como exigido no ponte 14.5.3 do 

aviso de abertura e com a comina<;ao do ponte 14.6 do mesmo aviso, considerando o artigo 86.0
, n.0 1, 

alinea a), e o Anexo da Lei Geral do Trabalho em Funqoes Publicas, na sua reda<;ao atual. 

q) Nao demonstrou deter o requisite habilitacional de escolaridade obrigat6ria, previsto no ponte 9.3 do 

aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da Republica, 2.a Serie, n.0 35, de 18 de 

fevereiro de 2022), porquanto, dentro do prazo de apresenta<;ao de candidaturas (de 18FEV2022 a 

04MAR2022), nao apresentou documento id6neo para comprovar a posse do requisite 
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habilitacional, na medida em que o documento entregue sob o titulo "Diploma" e assinado por '<( r'\ 

Diretor de Turma, pelo seu conteudo e pela sua informalidade, nao constitui urn documento 

id6neo para comprovar a escolaridade concluida, em conformidade como exigido no ponto 14.5.3 do 

aviso de abertura e com a comina~o do ponto 14.6 do mesmo aviso, considerando o artigo 86.0
, n.0 1, 

alinea a), e o Anexo da Lei Geral do Trabalho em Func;oes Publicas, na sua reda~ao atual. 

r) Nao demonstrou deter o requisite habilitacional de escolaridade obrigat6ria, previsto nos pontos 9.3 e 

9.3.1 do aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da Republica, 2.a sene, n.0 35, de 

18 de fevereiro de 2022), porquanto, dentro do prazo de apresenta~ao de candidaturas (de 18FEV2022 

a 04MAR2022), nao apresentou documento comprovativo da equivalencia/reconhecimento da 

habilita~ao estrangeira a habilita~ao do sistema educativo portugues, em conformidade com o 

exigido no ponto 14.5.3 do aviso de abertura e com a comina~ao do ponto 14.6 do mesmo aviso, 

considerando o artigo 86.0
, n.0 1, alinea a), eo Anexo da Lei Gera/ do Trabalho em Func;oes Publicas, 

na sua reda~ao atual, bern como atendendo a necessidade de equivalencia de habilit~oes de sistemas 

educativos estrangeiros dos ensinos basico e secundario, conforme Decreta-Lei n.0 227/2005, de 28 de 

dezembro, ou de reconhecimento de graus academicos e diplomas de ensino superior atribuidos par 

institui~oes de ensino superiorestrangeiras, conforme Decreta-Lei n.0 66/2018, de 16 de agosto. 

s) Nao demonstrou deter o requisite habilitacional de escolaridade obrigat6ria, previsto nos pontos 9.3 e 

9.3.1 do aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da Republica, 2.a Serie, n.0 35, de 

18 de fevereiro de 2022), porquanto, dentro do prazo de apresenta(fao de candidaturas (de 18FEV2022 

a 04MAR2022), nao apresentou documento comprovativo da equivalencia/reconhecimento da 

habilita~ao estrangeira a habilita~ao do sistema educativo portugues, em conformidade com o 

exigido no ponto 14.5.3 do aviso de abertura e com a comina(fao do ponto 14.6 do mesmo aviso, 

considerando o artigo 86. 0, n. 0 1, alinea a), e o Anexo da Lei Geral do Trabalho em Func;aes Publicas, 

na sua reda~ao atual, bern como atendendo a necessidade de equivalencia de habilita(foes de sistemas 

educativos estrangeiros dos ensinos basico e secundano, conforme Decreta-Lei n.0 227/2005, de 28 de 

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

institui(foes de ensino superior estrangeiras, conforme Decreta-Lei n.0 66/2018, de 16 de agosto, a que 

acresce que o documento entregue relativo a habilita(fao portuguesa demonstra que esta nao se 

encontra concluida, pelo que nao detem urn grau academico concluido com validade em Portugal. 

t) Nao demonstrou, dentro do prazo de apresenta(fao de candidaturas (de 18FEV2022 a 04MAR2022), 

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

(Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da Republica, 2.a Serie, n.0 35, de 18 de fevereiro de 2022), 

porquanto e exigivel o 12.0 anode escolaridade completo como escolaridade obrigat6ria a quem 

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

o exigido no ponto 14.5.3 do aviso de abertura e com a comina(fao do ponto 14.6 do mesmo aviso, 
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considerando o artigo 86.0
, n.0 1, alinea a), eo Anexo da Lei Geral do Traba/ho em Func;oes Publicas, 

na sua redac;ao atual. 

u) Nao demonstrou, dentro do prazo de apresentac;ao de candidaturas (de 18FEV2022 a 04MAR2022), 

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

(Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diano da Republica, 2.a sene, n.0 35, de 18 de fevereiro de 2022), 

porquanto e exigivel o 9.0 anode escolaridade completo como escolaridade obrigat6ria a quem 

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

o exigido no ponto 14.5.3 do aviso de abertura e com a cominac;ao do ponto 14.6 do mesmo aviso, 

considerando o artigo 86.0
, n.0 1, alinea a), eo Anexo da Lei Geral do Trabalho em Func;oes Publicas, 

na sua redac;ao atual. 

v) Nao demonstrou, dentro do prazo de apresentac;ao de candidaturas (de 18FEV2022 a 04MAR2022), 

deter o requisite habilitacional de escolaridade obrigat6ria, previsto no ponte 9.3 do aviso de abertura 

(Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da Republica, 2.a Serie, n.0 35, de 18 de fevereiro de 2022), 

porquanto e exigivel o 6.0 ano de escolaridade completo como escolaridade obrigat6ria a quem 

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

o exigido no ponto 14.5.3 do aviso de abertura e com a cominac;ao do ponto 14.6 do mesmo aviso, 

considerando o artigo 86.0
, n.0 1, alinea a), eo Anexo da Lei Geral do Trabalho em Func;aes Publicas, 

na sua redac;§o atual. 

w) Nao demonstrou, dentro do prazo de apresentac;ao de candidaturas (de 18FEV2022 a 04MAR2022), 

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

(Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da Republica, 2.a Serie, n.0 35, de 18 de fevereiro de 2022), 

porquanto e exigivel o 4.0 ano de escolaridade completo como escolaridade obrigat6ria a quem 

tenha nascido ate 31 de dezembro de 1966, mas nao o comprovou deter em conformidade como 

exigido no ponte 14.5.3 do aviso de abertura e com a cominac;ao do ponto 14.6 do mesmo aviso, 

considerando o artigo 86.0
, n.0 1, alinea a), eo Anexo da Lei Geral do Trabalho em Func;oes Publicas, 

na sua redac;ao atual. 

x) Dentro do prazo de apresentac;ao de candidaturas (de 18FEV2022 a 04MAR2022), encontrava-se no 

ambito de urn impedimenta de admissao, porquanto se encontrava com contrato de trabalho em func;oes 

publicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de Assistente Operacional (Educac;ao), no 

mapa de pessoal do municipio de Lisboa, e nio podem ser admitidos candidates que, 

cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, nio se 

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

ou servi~o identicos aos postos de trabalho para cuja ocupa~ao se publicita o procedimento, em 

conformidade como definido no ponto 11 do aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario 

da Republica, 2.a Serie, n.0 35, de 18 de fevereiro de 2022), considerando o artigo 11.0
, n.0 4, alinea k}, 

da Portaria n.0 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redac;ao atual. 
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y) Dentro do prazo de apresentagao de candidaturas (de 18FEV2022 a 04MAR2022), encontrava-se no 

ambito de urn impedimenta de admissao, porquanto lhe foi aplicada san<;ao disciplinar expulsiva, a qual, 

nos termos do artigo 182.0
, n.0 4, da Lei Gera/ do Trabalho em Func;oes Publicas, a contrario, 

impossibilita o trabalhador de voltar a exercer fungoes em 6rgao ou servigo que exijam as 

particulares condigoes de dignidade e confianga que aquelas de que foi despedido ou demitido 

exigiam, como se deve considerar o caso das func;oes de Assistente Operacional (Educagao) do 

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

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

corresponder a fungoes com especiais exigencias de idoneidade por envolver contacto regular com 

menores, prevista no ponto 9.2 do aviso de abertura (Aviso n.0 3481/2022, publicado no Diario da 

Republica, 2.a Serie, n.0 35, de 18 de fevereiro de 2022) enos termos do artigo 2.0 da Lei n.0 113/2009, 

de 17 de setembro, na sua redac;ao atual, bern como nao comprovou, dentro do referido prazo de 

apresentagao de candidaturas, que se encontra reabilitado, nos termos do artigo 240.0 da referida Lei 

Geral do Trabalho em Func;oes Publicas. 

Os candidatos acima referidos ficam notificados da respetiva exclusao pelos fundamentos acima 

descritos, atraves da publicac;ao de aviso em Diario da Republica. 

0 processo de concurso pode ser consultado no Servic;o de Atendimento dos Recursos Humanos, sito 

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

previa a efetuar para o enderec;o de correio eletr6nico dmrh.dgrh@cm-lisboa.pt, com a identificagao 

expressa do presente procedimento concursal. 

Lisboa, 2 de agosto de 2022. 

A Presidente 

Maria Teresa Bustorff Domellas 
Cysneiros 

A 1 a Vagal Efetiva 

Maria Isabel Henriques des Santos 
Mota 

A 2.a Vagal Suplente 

Patricia Marina Marques Moreira 
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