
MUNICÍPIo Do FUNCHAL

CONCURSO INTERNO GERAL PARA RECRUTAMENTO DO CARGO DE ADJUNTO
TECNICO PARA A EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR DO CORPO DE BOMBEIROS

SAPADORES DO FUNCHAL

RELAÇÃO DE CANDIDATOS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

Nos termos do disposto nos artigos 33.o a 35.o do Decreto-Lei n.o 204198, de 1l de julho,
aplicável à Administração Local por força do Decreto-Lei n.o 238199, de 25 de junho, após a
conclusão da verificação dos requisitos de admissão, publica-se a relação de candidatos admitidos
e excluídos ao concurso interno geral para recrutamento do cargo de Adjunto Técnico para a
Emergência Hospitalar do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, na modalidade de
comissão de serviço pelo período de cinco anos, aberto pelo aviso n3 455712022, publicado na 2."
Série do Diário da Republica, Ír.o 44, de 3 de março de 2022, e publicitado na Bolsa de Emprego
Público, com o código oE20220310085.

CANDIDATOS ADMITIDOS

- Alberto Magno Franco de Nóbrega
- Maria deLaPaz Sousa Ferreira Berenguer
- Nuno Emanuel dos Santos Coroado

CANDIDATOS EXCLUÍDOS

- Catarina Sofia Gomes Fartaria, por não possuir o requisito de experiência de pelo
menos quatro anos na carreira de Técnico Superior, constante do ponto n.o 7.2.2. do aviso de
abertura do concurso, conforme previsto no n.o 4 do artigo 10.o do Decreto-Lei 10612002, de 13
de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n." 8612019, de 2 de julho;)

- Orlando Gouveia Ferro Fernandes, por não possuir os requisitos previstos nos pontos
7.2.I e7.2.2. do aviso de abertura, designadamente, "relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado" e "estar integrado na carreira de técnico superior ou na carreira de
bombeiro sapador, com experiência de pelo menos quatro anos na carÍeiÍa", conforme previsto no
n.o 4 do artigo 10." do Decreto-Lei 10612002, de 13 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.o
8612019, de 2 de julho.

As entrevistas profissionais de seleção realizam-se no dia 11 de novembro de 2022, a
partir das 14:00 horas, no Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, Avenida Calouste
Gulbenkian, n.o 15, de acordo com o seguinte agendamento:

- Alberto Magno Franco de Nóbrega, às 14:00 horas;
- Maria deLaPaz Sousa Ferreira Berenguer, às 14:30 horas;
- Nuno Emanuel dos Santos Coroado, às 15:00 horas.

Càmara Municipal do Funchal, 24 de

do Júri

José Femandes Minas
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