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Lista de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal comum para preenchimento de um
posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior na Direção de Serviços de Ambiente (DSA) –
Delegação Sub-Regional do Oeste. Aviso n.º 759/2022, DR II série n.º 9, parte C, de 13 de janeiro de 2022.
BEP- OE 202201/0244
Candidatos admitidos:
André Filipe de Cruz Barros
Magda Helena Ruano e Sousa
Candidato excluído:
Duarte Belchior Burnay Bastos

Apresenta apenas o currículo, não juntando a restante
documentação exigida no ponto 9.2 do Aviso do procedimento
concursal. Encontra-se em falta, designadamente, a declaração
de vínculo de emprego público por tempo indeterminando,
requisito de admissão exigido pelas alíneas a) do ponto 7 e c) do
ponto 9.2 do Aviso do procedimento concursal.
De acordo com o ponto 10 do Aviso, a falta de apresentação dos
documentos exigidos implica a exclusão do candidato nos termos
do disposto no n.º 8 do artigo 20.º da Portaria n.º 125-A/2019, de
30 de Abril na sua actual redacção.

Nos termos do disposto no artigo 22.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de Abril, na sua atual redacção,
conjugado com o artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei n.º
4/2015, de 7 de janeiro, o candidato excluído foi notificado para, querendo, se pronunciar por escrito
relativamente ao projeto de decisão de não admissão ao procedimento concursal. Não tendo sido proferida
qualquer pronúncia foi aprovada a lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento
concursal..
Lisboa, 22 de março de 2022.
A Presidente de Júri

Isabel Marques
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