
 

 

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE UMA VAGA NA 

CARREIRA DE TÉCNICO SUPERIOR, CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR, ÁREA DE RELAÇÕES 

PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO, PARA A DIVISÃO DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO. 

ATA Nº 11 

Aos vinte e quatro dias, do mês de junho, de dois mil e vinte e dois, na Câmara Municipal da Ribeira 

Grande, reuniu o júri do procedimento concursal comum para preenchimento, de 1 (um) posto de 

trabalho, carreira de Técnico Superior, categoria de Técnico Superior, área de Relações Públicas e 

Comunicação, para a Divisão de Cultura, Juventude e Desporto, constituído por: ---------------------------- 

Sónia Jesus Couto Moniz, Chefe de Divisão de Cultura, Juventude e Desporto, Presidente do júri, em 

substituição; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Márcia dos Anjos Silva Rego, Técnica Superior, Vogal Suplente; --------------------------------------------------- 

E Rafaela Seabra Teixeira, Técnica Superior, Vogal Suplente, a fim de elaborar a Lista de Ordenação 

Final, do procedimento concursal aberto através do Aviso (extrato) n.º 21568/2021, publicado em 

Diário da República, II Série, n.º 222, Parte H, de 16 de novembro de 2021. ----------------------------------- 

1. Não tendo sido apresentada oposição por parte dos candidatos mencionados na Ata n.º 10 e 

mostrando-se ultrapassados todos os trâmites anteriores, o júri submete a homologação do 

Presidente da Câmara Municipal a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, 

nos termos do artigo 28.º, da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria 12-

A/2021, de 11 de janeiro, com os candidatos ordenados por preferência legal: -------------------- 

CANDIDATOS APROVADOS 

NOME CLASSIFICAÇÃO 

1.º - SARA CRISTINA RODRIGUES CABRAL 17,08 valores 

2.º - FILOMENA MOREIRA GONÇALVES 15,33 valores 
 

 

CANDIDATOS EXCLUÍDOS 

ALEXANDRA MARIA BENEVIDES BARBOSA 
e) 

ALEXANDRA PATRÍCIA COSTA REIS 
d) 

ANA MARGARIDA GOULART SOUSA 
c) 

ANTÓNIO MIGUEL FREIRE SOEIRO 
c) 

BEATRIZ MENDES DA SILVA 
d) 



 

 

BRUNO MIGUEL FREITAS DE CASTRO MACHADO 
e) 

DANIEL COSTA PACHECO 
f) 

GUILHERME RIBEIRO DA SILVA LEANDRO DA SALVAÇÃO 
TAVARES 

b) 

HENRIQUE CORDEIRO FONSECA 
b) 

ISABEL MARIA DE SOUSA MIRANDA 
d) 

JOSÉ FRANCISCO DE MEDEIROS VENTURA 
e) 

MARIANA BARREIRA PAVÃO 
d) 

MARIANA SILVA TEIXEIRA 
e) 

MIGUEL DOS REIS BAPTISTA 
a) 

RÚBEN DO COUTO FARIAS 
h) 

RUI OLIVEIRA SANTOS 
d) 

SIMÃO PEDRO MACHADO DA SILVA FONSECA 
g) 

 

a)           Excluído por não cumprimento da forma de apresentação da candidatura, nomeadamente por não ter preenchido, no 
respetivo formulário, o ponto 7, exigido na subalínea v), da alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º e no artigo 17.º da Portaria n.º 125-A/2019, 
de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, e nos termos mencionados no ponto 6.3 do Aviso 
de abertura de procedimento concursal 

b)           Excluído por não cumprimento da forma de apresentação da candidatura, nomeadamente por não ter assinado o formulário 
tipo obrigatório, conforme estipulado no artigo 17.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 
12-A/2021, de 11 de janeiro, e nos termos mencionados no Aviso de Abertura do procedimento concursal 

c)           Excluído por não cumprimento da forma de apresentação da candidatura, nomeadamente por não ter apresentado declaração 
do estabelecimento de ensino superior, da respetiva equivalência a Licenciatura em Relações Públicas e Comunicação, conforme 
estipulado no artigo 17.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de 
janeiro, e nos termos mencionados no Aviso de Abertura do procedimento concursal 

d)            Excluído por não ter comparecido à prova de Prova de Conhecimento, conforme o mencionado nos pontos 18 do aviso de 
abertura do presente procedimento concursal 

e)            Excluído por ter obtido classificação inferior a 9,50 no 1.º método de avaliação, conforme o mencionado no ponto 10.1.1 do 
aviso de abertura do presente procedimento concursal 

f) Excluído por não ter comparecido à Avaliação Psicológica, conforme o mencionado nos pontos 18 do aviso de abertura do presente 
procedimento concursal 

g) Excluído por não ter comparecido à Entrevista de Avaliação de Competências, conforme o mencionado nos pontos 18 do aviso de 
abertura do presente procedimento concursal 

h) Excluído por não ter comparecido à Entrevista Profissional de Seleção, conforme o mencionado nos pontos 18 do aviso de abertura 
do presente procedimento concursal 

 

O Júri, 

 

A PRESIDENTE, EM SUBSTITUIÇÃO, 

 

 

_______________________________________________ 

(Sónia Jesus Couto Moniz) 



 

 

 

 

A VOGAL SUPLENTE, 
 

 
 

__________________________________ 
(Márcia dos Anjos Silva Rego) 

A VOGAL SUPLENTE, 
 
 
 

__________________________________ 
(Rafaela Seabra Teixeira) 
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