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Projeto de lista de candidatos admitidos e excluídos ao concurso interno de acesso geral para ocupação
de 1 lugar de vigilante da natureza para a Direção de Serviços de Fiscalização da CCDR LVT. Aviso n.º
1361/2022, DR II série n.º 15, parte C, de 21 de janeiro 2022. BEP- OE 202201/0477
Candidato admitido:
Gonçalo Filipe Varela Simões
Candidato excluído:
Marco Neto Oliveira Martins



Apresenta

declaração

da

entidade

empregadora (INEM) que atesta que o
candidato pertence à carreira especial de
Técnico de Emergência Hospitalar. Não se
encontrando integrado na carreira de
vigilante da natureza como exigido no
ponto 5. Do aviso/detalhe de oferta de
emprego publicitada na BEP.
Nos termos do disposto no ponto 13 do
detalhe de oferta de emprego público
(Aviso) da BEP, a falta de apresentação
dos

documentos

exigidos

implica

a

exclusão do candidato nos termos do
disposto no n.º 7 do artigo 31.º do
Decreto Lei n.º 204/98, de 11 de julho.


Formulário

de

candidatura

foi

apresentado a coberto de email de
05.02.2022, após o termo do prazo fixado
para

apresentação

de

candidaturas

(04/02/2022).

Nos termos do disposto no artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o candidato excluído dispõe de um prazo de 10 dias úteis para,
querendo, se pronunciar por escrito relativamente ao projeto de decisão de exclusão do concurso.
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Lisboa, 17 de Fevereiro de 2022.
O Presidente de Júri

José Reis
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