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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO NA 

CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR PARA EXERCER FUNÇÕES NO 

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO E GARANTIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS CENTRAIS DA 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

 

  
De acordo com o disposto no n.º 34.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 

145-A/2011, de 6 de abril, o júri procede à elaboração projeto de lista unitária de ordenação final do 

procedimento concursal acima indicado, aberto pelo Aviso n.º 8083/2016, publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 122, de 28 de junho, em resultado da média aritmética ponderada das 

classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção (prova de conhecimentos e entrevista 

profissional de seleção) e deliberou submeter a mesma à audiência dos interessados, para, querendo, se 

pronunciarem no prazo de 10 dias úteis a contar da data da presente notificação, nos termos do n.º 1 do 

artigo 36.º, do n.º 1 dos artigos 30.º e 31.º do supramencionado diploma. 

 
 

PROJETO DE LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL 
 

ORDENAÇÃO CANDIDATO PC EPS FINAL 

1º Lina Maria Vargas Pereira 18,25 17,07 17,83 

2º Ana Paula Matias Catarino 12,80 15,47 13,73 

- Ana Sofia Silva dos Santos Nunes 8,00  Excluído b) 

- Maria de Fátima Almeida Antunes Rodrigues NC  Excluído a) 

 

a) Candidato excluído por não comparecer ao método obrigatório de seleção, prova de conhecimentos, nos 

termos do n.º 12 do art.º 18º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, em conjugação com o ponto 

n.º 18.4 do aviso de abertura do presente procedimento concursal. 

b) Candidato excluído por obtenção de resultado inferior a 9,5 valores no método obrigatório de seleção, 

prova de conhecimentos, nos termos do n.º 13 do art.º 18º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 

em conjugação com o ponto n.º 18.3 do aviso de abertura do presente procedimento concursal.   

 

 

 26 de outubro de 2016 – O Presidente, Eduardo Pereira. 
 

 


