
 

 

 

 

Procedimento concursal comum para preenchimento de 1 (um) posto de 

trabalho na carreira unicategorial de técnico superior do mapa de pessoal da 

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

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, no Núcleo de Gestão de 

Recursos Humanos (NGRH) da Unidade de Gestão Institucional (UGI) 

 

Lista Definitiva – Candidatos Admitidos e Excluídos 

 

Candidatos Admitidos 

Bruno Miguel Nora Gabriel 

Camila Afonso Camões Henriques 

Cláudia Sofia Andrade Bártolo 

Débora Filipa Francisco Cruz Ferreira 

Eliana Roque Coelho 

Guida Maria Correia Miguel Abreu 

Lia Margarida Duarte Gordo 

Sandra Marina Penalva Mateus Silva 

Soraia Cristina Caetano Ribeiro 

Verónica Alexandra dos Passos Oliveira Gonçalves 

 

 

Candidatos Excluídos Motivo da Exclusão 

Hélder José Fernandes dos Santos 

- 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 

Joana Pedro 

- Não é detentora 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. 

Luís Carlos da Silva Correia 

- 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 funções exercidas, bem 
como a avaliação de desempenho dos últimos três anos. 



Patrícia Soares Cavaleiro da Silva 

- 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. 
 
- O formulário de candidatura apresentado não está 
completo, conforme ponto 12.1 do aviso de abertura 

Pedro de Matos Ribeiro 

- 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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