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Publicação da LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS ao procedimento 

concursal supra referido 

 

Fundamentação legal: nº 1 do art. 33.º da Portaria nº 83-A/2009, de 22/01, alterada e 

republicada pela Portaria nº 145-A/2011, de 6/04 

 

CANDIDATOS ADMITIDOS 

Maria de Fátima Carrasco Estevens Leocádio 

Anabela Emílio Rodrigues 

Susana Maria Rodrigues Sousa 

Carla Alexandra Monteiro Pratas 

Eva Patrícia Rodrigues Farinha da Silva Bastos Vidinhas 

Paula Cristina Gonçalves Quaresma Candeias 

Patrícia Isabel Jacinta Pereira 

CANDIDATOS EXCLUÍDOS 

a ) Verónica Sofia Alves Afonso 

b ) Inês Pinto Teixeira 

a ) Francisca  dos Prazeres Valente Cordeiro Fava 

a ) Inês Maria Flores Martins 

b ) Alexandra Marisa dos Santos Albino 

b ) Sílvia da Jesus Pimenta Rosado 

b ) Maria Leonor Santos Silva 

c ) Sandra Maria Lopes Seleiro 

c ) Maria de Lurdes Narciso Rodrigues Santos 

 



a ) Não cumprimento do ponto 12.2 do Aviso de abertura do presente procedimento concursal: “ 

Forma– … e formalizadas através da entrega, nas instalações da Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural de Serpa ou enviadas pelo correio, para a morada identificada no n.º 7 

do presente Aviso, em carta registada com Aviso de receção, dirigidas ao Diretor do 

Agrupamento de Escolas ou Escola não Agrupada até ao último dia do prazo para apresentação 

das candidaturas, dos seguintes documentos: … Certificado do registo criminal, de acordo com o 

artigo 2.º da Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro; … ” 

 

b ) Não cumprimento do ponto 12.2 do Aviso de abertura do presente procedimento concursal: “ 

Forma– … e formalizadas através da entrega, nas instalações da Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural de Serpa ou enviadas pelo correio, para a morada identificada no n.º 7 

do presente Aviso, em carta registada com Aviso de receção, dirigidas ao Diretor do 

Agrupamento de Escolas ou Escola não Agrupada até ao último dia do prazo para apresentação 

das candidaturas, dos seguintes documentos: Curriculum Vitae; Fotocópia de documento 

comprovativo das habilitações literárias; Certificado do registo criminal, de acordo com o artigo 

2.º da Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro; Fotocópia dos documentos comprovativos das ações 

de formação frequentadas com indicação da entidade que as promoveu, período em que as 

mesmas decorreram e respetiva duração, caso existam; … ” 

 

c ) Não cumprimento do ponto 12.2 do Aviso de abertura do presente procedimento concursal: “ 

Forma– As candidaturas deverão ser submetidas, obrigatoriamente, mediante preenchimento de 

formulário próprio disponibilizado eletronicamente no Sistema Interativo de Gestão de Recursos 

Humanos da Educação – SIGRHE … ” 

 

Serpa, 26 de Maio de 2019 

 


