
 
 
 
 
 

 

 

  

  

 

Divisão de Recursos Humanos 

A V I S O 

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COM VISTA AO PROVIMENTO DO CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA 

DE 3º GRAU – NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS – OE201911/0037 

 

 

Para os devidos efeitos se publica a lista de candidatos admitidos ao procedimento 

concursal com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 3º grau, do Núcleo de 

Desenvolvimento de Projetos, existente no mapa de pessoal deste Município, cujo aviso de 

abertura foi publicado no Diário da República e na Bolsa de Emprego Público, com o Código de 

Oferta nº OE201911/0037, a saber: 

CANDIDATOS ADMITIDOS: 

- Anabela Cristina Oliveira Gonçalves Coelho 

- Filomena La Salete Castro Sousa Santos 

CANDIDATOS EXCLUÍDOS: 

- Márcio Miguel Pereira Castro   a) 

- Rute Isabel de Jesus Baptista Neves Fernandes       a) 

a) Da análise documental apresentada pelos candidatos excluidos, resulta que os mesmos não 

possuem três anos de experiência profissional no exercício de funções de chefia técnica e 

administrativa, ou funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, sendo estes 

requisitos essenciais para ocupação do cargo de dirigente intermédio de 3º grau, conforme o 

descrito no Regulamento de Organização e Estrutura dos Serviços Municipais deste Município, bem 

como no aviso de abertura. 

 O método de seleção - Entrevista Pública de seleção, irá realizar-se no próximo dia 12 de 

fevereiro de 2020, a partir das 14,30 horas, no Edifício dos Paços do Município. 

Informa-se que os candidatos deverão comparecer munidos do respetivo Bilhete de 

Identidade/Cartão de Cidadão ou carta de condução. 

 Paços do Município de Gondomar, 30 de janeiro de 2020 

 

A Presidente do Júri, 
 

 

___________________________ 
(Dr.ª Joana Filipa Costa) 

 
Afixe-se nos locais públicos do costume, bem como no site do Município 
Gondomar, 30 de janeiro de 2020 
      A Presidente do Júri, 
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