Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio
172194

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de postos de trabalho em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e
categoria de assistente operacional

Lista Ordenada Alfabeticamente Após Aplicação do 1º Método de Seleção
Código de oferta BEP: OE202104/0051

Nos termos do n.º 1 do artigo 25º e dos n.os 2 e 3 do artigo 7.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada
pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, torna-se pública a Lista Ordenada dos Candidatos, no âmbito do
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a 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, a exercer no Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio, Almada.

Candidatos Admitidos ao método seguinte
SIGRHE
(nº utilizador)

Nota

Situação

3508746771

10,5

a)

4243959048

15,5

a)

8844702762

16,0

a)

5093967246

18,0

b)

8195991610

11,5

a)

2954846089

15,2

b)

9442009559

12,8

b)

2766461485

15,2

b)

4390738399

10,5

a)
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Candidatos Não Admitidos ao método seguinte
SIGRHE
(nº utilizador)

Nota

Situação

5955505903

2,5

c)

7708203147

5,0

c)

5097361105

5,5

c)

Candidatos Excluídos
SIGRHE
(nº utilizador)

Situação

9772238071

d)

2447367414

d)

8803057773

d)

5141740374

d)

3514996199

d)

Situação dos(as) candidatos(as):
a) Candidatos(as) admitidos(as) ao método seguinte que fizeram a Prova de Conhecimentos (PC)
b) Candidatos(as) admitidos(as) ao método seguinte avaliados(as) por Avaliação Curricular (AC)
c) Candidatos(as) não admitidos(as)por avaliação com nota inferior a 9,5 valores
d) Candidatos(as) excluídos(as) que não compareceram á Prova de Conhecimentos
Nos termos do artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, inicia-se nesta data o
período de audiência prévia

Sobreda, 27 de maio de 2021

O Presidente do Júri

Rute Ramalho
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