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INFORMAÇÃO 

 

 

AVISO BEP OE202301/0082  

RECRUTAMENTO DE ASSISTENTE TÉCNICO/A 

 

No seguimento da abertura do procedimento por mobilidade, através do Aviso OE202301/0082 

publicado na Bolsa de Emprego Público em 04 de janeiro de 2023, os elementos designados 

para proceder aos trâmites necessários ao recrutamento em causa deliberaram informar:  

Ao procedimento publicitado foram remetidas sete candidaturas, as quais foram analisadas e 

sobre as quais foi decidido:  

Excluir duas candidaturas, (Neide Soraia Duarte Jesus da Silva e Célia Margarida dos Santos 

Fernandes Luís), pelo facto de os candidatos não terem demonstrado possuir qualquer 

experiência profissional relacionada com o posto de trabalho e funções a exercer que se 

encontravam devidamente descritas no avio de abertura, sendo os candidatos notificados de tal 

exclusão;  

Excluir três candidaturas, (Ana Rita Sousa da Silva, Rogério Gabriel Coimbra Ribeiro e Flávio 

André Dias Cunha), pelo facto de não se encontrarem na carreira de Assistente Técnico, sendo 

os candidatos notificados de tal facto.  

Convocar dois candidatos, (Fernando António Simões Pereira dos Santos e Sílvia Carvalha dos 

Santos), para realização de entrevista profissional a qual decorreu no dia 13 de fevereiro de 

2023, pelas 15:00 horas.  

O candidato Fernando António Simões Pereira não demonstrou ter conhecimento do âmbito 

das atividades que viria a desenvolver na CIM-RC e reconheceu não ter qualquer 

conhecimento do que é, ou dos objetivos, designadamente o Europe Direct Região de Coimbra 

e Leiria, devendo por isso se notificado da exclusão do procedimento.  

A candidata Sílvia Carvalha dos Santos, apesar de conhecer a Comunidade Intermunicipal da 

Região de Coimbra, reconheceu não possuir requisitos fundamentais para dinamizar e articular 

com as várias entidades, designadamente internacionais, do projeto Europe Direct Região de 

Coimbra e Leiria.  

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

publicitação da mobilidade na carreira para recrutamento de Assistente Técnico para a CIM da 

Região de Coimbra, publicitado através do Aviso OE202301/0082 publicado na Bolsa de 

Emprego Público em 04 de janeiro de 2023, não foi possível efetuar o recrutamento nos termos 
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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, 17 de fevereiro de 2023, 

 

 

___________________________ 

 

 

___________________________ 

 

 

___________________________ 

 

 

  


