
 

 

 

 

Concurso interno de ingresso para preenchimento de 5 postos de trabalho na 

carreira de especialista de informática com a categoria de especialista de 

informática do grau 1 nível 2, previstos e não ocupados no mapa de pessoal da 

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P., modalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na Unidade de Sistemas 

de informação (USI) 

 

Lista Provisória – Candidatos Admitidos e Excluídos 

 

Candidatos Excluídos Motivo da Exclusão 

André Filipe Barata Pereira Gonçalves 
 

 - Não apresentou declarações atualizadas, conforme ponto 
12.3 do aviso de abertura e alínea ii), do n.º 1, do art.º 19.º, 
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, nomeadamente a 
declaração de identificação de carreira e de categoria em 
que o candidato está integrado, relação jurídica de emprego 
público de que é titular, posição, nível remuneratório e 
montante que aufere, bem como a avaliação de desempenho 
dos últimos três anos 

César Ribeiro 

- Não apresentou formulário de candidatura conforme ponto 
12.1 do aviso de abertura 
 
- Não apresentou declarações atualizadas, conforme ponto 
12.3 do aviso de abertura e alínea ii), do n.º 1, do art.º 19.º, 
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, nomeadamente a 
declaração de identificação de carreira e de categoria em 
que o candidato está integrado, relação jurídica de emprego 
público de que é titular, posição, nível remuneratório e 
montante que aufere, bem como a avaliação de desempenho 
dos últimos três anos 

Ricardo Martinho 
- Não é detentor de relação jurídica de emprego público, 
conforme ponto 9.2 do aviso de abertura e alínea f), do n.º 4, 
do art.º 11.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril 

 

 

Presidente do Júri 
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