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DESPACHO NO 7 12019

Procedimento Coneursal de Recrutamento de Assistente Operacional

, AVi$ü, 6'c" fi"í,f88l'?0.:lig.:i

A 28 de novembro de 2019, foi-me presente, pelo Júri, a Lista Unitária de Ordenação Final

dos candidatos ao procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de um

posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

para carreira e categoria de assistente operacional, tendo em vista assegurar necessidades

permanentes, e constituição de reserva de recrutamento interna para o mesmo posto de trabalho, em

regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, tendo em vista assegurar

necessidades transitórias (Aviso n.o 1 125812019, de 10 de julho de 2019).

Considerando que todos os prazos de reclamação estão esgotados; considerando que não se

vislumbra qualquer erro processual no concurso; homologo a Lista Unitaria de Ordenação Final,

relativa ao referido concurso, que anexo a este despacho.

Tabuaço,28 de novembro de 2019

A Diretora do Agrupamento de Escolas de Tabuaço

a Moutinho Amaral)
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- Aviso n.o ,l 125812019 -

Torna-se pública a ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum de

recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em

funções públicas por tempo indeterminado para carreira e categoria de assistente operacional, tendo

em vista assegurar necessidades permanentes, e constituição de reserva de recrutamento interna

para o mesmo posto de trabalho, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo

resolutivo, tendo em vista assegurar necessidades transitorias (Aviso n.o 1125812019, de 10 de julho

de 2019).

Nome do Candidato (a) Classificação Final

1e Mónica lsabel Soares Paradela L5,28

2e Glória de Jesus Fernandes Morais L5,L0

3e Filomena Maria Santos Gomes L4,92

4e Nilza da Conceição Coelho L3,50

5e Margarete Vitória Marques Cardoso L2,42

6e Ana Paula Carvalho Andrade Barradas 12,r0

7e 5ónia Maria da Costa Teixeira 10,86

8e Luz da Conceição Ferreira Dias Santos 10,40

9e Clara Maria Pereira Marques dos Santos t4,22

10e Regina Maria Madeira da Silva Sousa L0,04

Tabuaço, 19 de novembro de 2019

O Presidente do Júri,

Assinado por: Manuel António Pina Adrega
Num. de ldentificação: 8110219166

Darai 20i 9.1 1.19 17:00:53 Hora padrão de GMT
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