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AVISO
Notificação da exclusão do pl'ocedilttenÍo coltcul'sai co ttu l pal'a preeltchitltettta de S
postos de trabatlto de técltico super'ior na áreajuticiotta! da Geografia, da cai'i'eira e
categot'ia de técttico super'ior, do Afaga de Pessoal da Câtttal'a Mlutticipat do Ftlnclta!, }!a
tlodaiidade de cor rato de trabatlto eltt Juttçõespúblicas por {entpo irtdetei'lltinado(Re$.'
BEP OE2ü18i0/0272).
Para os efeitos do disposto no n.' 6 do artigo 31.' da Portaria n.' 83-A/2009, de 22
dejaneiro, alteradapela Portaria n.' 145-A/201 1, de 6 de abril, no seguimento da realização
da audiência dos interessadosprevista nos artigos 121.' e 122.' do Código do Procedimento

Administrativo, notiülcam-se os candidatos abaixo mencionados de que o Júri do
procedimento concursal comum para preenchimento de cinco postos de trabalho de técnico
superior na área funcional da geografia, da carreira e categoria de técnico superior, do Mapa
de Pessoal da Câmara Municipal do Funchal, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indetenninado, aberto pelo aviso n.' 14294/2018, publicado na
2.' Série do Diário da Republica, n.' 193, de 8 de outubro de 2018, e publicitado na Bolsa
de Emprego Público, com o código OE201 8 10/0272, por deliberação tomada na reunião do
dia 20 de maio de 2019, decidiu, por unanimidade, pela sua exclusão do procedimento
concursal, pelos motivos indicados.

Por não terem comprovado a titularidade da habilitação académica exigida no
ponto 8.2 do Aviso de Abertura do Procedimento(licenciatura em Geografia ou
Geografia e Planeamento Regional)
André Paiva Brunheta
Andreia Patrícia Ramos Encamação
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Carolina Andreia Gonçalves Gouveia
Duarte Rafael Manica Nunes

Filipe Alexandre Almeida do Nascimento
Mana TeresaVieira De Frestas
Nuno Gonçalo Pimenta Pirex
Rodrigo Mendes Gouveia Pereira
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Por não ter fonnalizado a sua candidatura,medianteo preenchimentodo
formulário tipo de candidatura,confonneo exigido no ponto 13.1 do Aviso de
Abertura do Procedimento e não ter comprovado a titularidade da habilitação
académicaexigida no ponto 8.2 do reíêrido aviso(licenciatura em Geografia ou
GeoWaHiae Planeamento Regional)

Luís Dinarte GonçalvesGouveia
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA TÉCNICO SUPERIOR (GEOGRAFIA)
ATA N.' 3 -- Anexo

Ref.' BEP OE20 18 10/0272
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MU NICÍplO

DO FU NCHAL

Nos termos do disposto ]lo n.' l do artigo 39.' da Portaria n.' 83-A/2009, de 22 de

janeiro, alteradapela Portaria n.' 145-A/2011,de 6 de abril, da exclusãopode
interposto recurso hierárquico para o Presidente da Câmara Municipal do Funchal

Câmara Municipal do Funchal, 20 de maio de 2019

A Presidente do Júri

Cristina Freitas Nuncs Pereira
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