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MUNrcÍpro-nó ruNcHAL
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO DE

rÉcntco supERIoR nn euÍrrltca, DA cARREIRA E cATEGoRIA pB tÉclltco supERIoR

PROPOSTA DE LISTA AT,UTÁNU DE ORDENAçÃO NN,II

Publicita-se a proposta de lista unitária de ordenação final dos candidatos que completaram o
procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho de Técnico Superior de

Química, 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 indeterminado,
publicitado na 2.u Série do Diário da República, n.o 2, de 5 de janeiro de 202'1,, através do aviso
(extrato) n." 7O1202L, e na Bolsa de Emprego Público, com o código O8202L0L10032, com aprovação
em todos os métodos de seleção aplicados, elaborada nos termos do disposto no artigo 26.0 da Portaria
n.o L25-N2019, de 30 de abril.

Candidatos excluídos no decorrer do procedimento

L. Por não ter comparecido à prova de conhecimentos, conforme previsto no n.o 14.5 do

aviso de abertura do procedimento:

- Nuno Miguel Oliveira Pereira

2. Por não terem sido aprovados no método de seleção Prova de Conhecimentos, por terem

obtido classificação inferior a 9,5 valores, conforme disposto no n.o 10 do artigo 9.o da

Portaria n." 125-N2019, de 30 de abril:

Nome do candidato
ClassiÍicação da prova de
conhecimentos (valores)

Ana Margarida Mateus de Castro 7,30

Dino João Ferreira Flor 4.30

Nilsa Maria Ornelas Oliveira 7,80

Conforme disposto n." L do artigo 28.o da Portaria n.o 125-N201.9, de 30 de abril, os
candidatos que completaram o procedimento com aprovação em todos os métodos de seleção
aplicados, bem como os que foram excluídos no decurso do procedimento, são notificados para a

realização da audiência dos interessados prevista nos artigos 121..o e t22." do Código do Procedimento
Administrativo, para, querendo, no prazo de dez dias úteis, contados a partir da data da notificação,
consultar o procedimento concursal na Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal do
Funchal, de segunda a sexta-feira, das 10 às L2 e das 14 às L6 horas, e dizet, por escrito, o que se lhes
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N de
Ordem

Nome do candidato

Prova de
Conhecimentos

(valores)
Ponderaçâo

4So/o

Avaliação
Psicológica
(valores)

Ponderação
25o/o

Entrevista
Profissional de

Seleção (valores)
Ponderação

30%

Classificação
Íinal

(valores)

L.o Duarte Paulo Pereira Correia ']..8,20 T2 L8,40 16,71

2.o
Manuel de Jesus Fernandes
Pereira

9,5 L6 L3,60 12,36

3.o Sónia Cristina Alves Freitas 9,6 L2 1.6,00 12,12



MUNICÍ PIO DO FUNCHAL
oferecer, utilizando obrigatoriamente, para o efeito, o modelo previsto no n.o 5 do artigo 23.o da
Portaria acima referenciada e que se encontÍa disponível na citada Divisão e em www.cm-funchal.pt.

Câmara Municipal do Funchal, L8 de outubrc de2O2L

O Presidente do Júri

ica n*rt-Á

Esmeraldo Fernandes

pRocEDIMENTo coNcuRsAL pnna rÉcxtco supERIoR DE euÍMIcA - Ref.a BEp ogzo2toum32 - pRoposrA DE LIsrA
uxrrÁnnoronnnreçÃo nnel Pâg.2


