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INFORMAÇÃO 

 

AVISO BEP OE202209/0065 - MOBILIDADE TÉCNICO SUPERIOR  

 SERVIÇOS PARTILHADOS 

 

No seguimento da abertura do procedimento por mobilidade, através do Aviso OE202209/0065 

publicado na Bolsa de Emprego Público em 01 de setembro de 2022, os elementos designados 

para proceder aos trâmites necessários ao recrutamento em causa analisaram o currículo dos 

candidatos que se propuseram para o exercício das funções em causa, tendo concluído:  .........  

Isabel Maria dos Santos Queiroz - a candidata não instruiu a candidatura de acordo com o 

solicitado na publicação, pelo que deverá ser excluída do presente recrutamento  ......................  

João Rodrigues Martins Marques Branco - a candidatura foi instruída de acordo com o 

solicitado na publicitação, mas o candidato não demonstrou apresentar qualquer experiência 

ou conhecimento relacionado com o posto de trabalho e funções a exercer que se encontram 

devidamente indicados no aviso de abertura pelo que deverá ser excluído do presente 

recrutamento  ..................................................................................................................................  

Luís António Seco Vizeu - a candidatura foi instruída de acordo com o solicitado na publicação, 

mas o candidato não se encontra na carreira de Técnico Superior, pelo que será excluído do 

presente recrutamento, atendendo a que a mobilidade requerida é na carreira de Técnico 

Superior  ..........................................................................................................................................  

Teresa Fernanda Mofreita Fernandes Loureiro - a candidatura foi instruída de acordo com o 

solicitado na publicitação, mas a candidata não demonstrou apresentar qualquer experiência 

relacionado com o posto de trabalho e funções a exercer que se encontram devidamente 

indicados no aviso de abertura pelo que deverá ser excluída do presente recrutamento  ............  

Face ao exposto, indica-se ao 1º Secretário Executivo Intermunicipal que em resultado da 

publicitação da mobilidade na carreira para recrutamento de Técnico Superior para a área da 

Contratação Pública da CIM-RC, publicitado através do Aviso OE2021/0032, não será possível 

efetuar o recrutamento nos termos dos artigos n.ºs 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas (LTFP), aprovada em Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 

atual redação.  .................................................................................................................................  

 

Coimbra, 20 de setembro de 2022, 

 

___________________________ 

 

 

___________________________ 

 

 

___________________________ 


