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Divisão Administração Geral 
 

Ata Nº 3 
 

Procedimento concursal comum para preenchimento de (1) um posto de trabalho para a carreira e categoria 

de Técnico Superior, área de Direito, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado – Lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos 

 
Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de 2022, reuniu o júri do procedimento concursal comum 

supra identificado, constituído por: Presidente do júri: Dr. Manuel Gilberto Mendes Lopes, Diretor de 

Departamento de Administração Geral, da Câmara Municipal de Coimbra, os Vogais Efetivos: Dra. Benedita 

Catarina Nunes Soares Duarte, Chefe de Divisão de Administração Geral do Município da Batalha e Dra. 

Alexandra Margarida da Silva Alcobia,  Jurista do Município de Ourém, para apreciar em termos formais as 

reclamações dos candidatos no âmbito da audiência prévia, caso as houvesse. --------------------------------------  

Não se verificando qualquer reclamação apresentada no âmbito da audiência prévia, o Júri, deu como 

definitiva a lista de candidatos da forma que se segue: 

 

CANDIDATOS ADMITIDOS – LISTA DEFINITIVA 

 

Candidatura nº Nome do candidato 

3029 Afonso Guerreiro dos Santos 

3148 Erenice Emiliano dos Santos 

3057 Hugo António do Carmo Martins 

2916 Isa Alexandra Veiga Rocha 

3161 Jéssica Pereira Romeiro Dias 

3186 Joana Marcela Vieira dos Santos 

5680 Joana Raquel Casanova Corral 

3160 Maria Clara Freitas Morna Alves de Sousa 

3144 Maria João Carreira Bernardo 

2892 Pedro Moura Ferreira Abreu Cochado 

3102 Ricardo Cretella Lisboa 

3094 Stéphanie da Silva 

 

CANDIDATOS EXCLUÍDOS  

 

Candidatura nº Nome do candidato Motivo Exclusão 

6005 Ana Carolina de Azevedo Venâncio Não ter apresentado a candidatura formalizada 

de acordo com o ponto 11.2-3, do aviso de 

abertura do procedimento, publicitado na Bolsa 

de Emprego Público, com o Código de Oferta 

nº OE202205/1108, em 30-05-2022. 

5532 Ana Catarina Abrantes Dias Não ter apresentado a candidatura formalizada 

de acordo com o ponto 11.2-3, nem ter 
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apresentado o certificado de habilitações, em 

conformidade com o ponto 11.4 do aviso de 

abertura do procedimento, publicitado na Bolsa 

de Emprego Público, com o Código de Oferta 

nº OE202205/1108, em 30-05-2022. 

3061 Bruna Filipa Alves Gomes  Não cumpre com o requisito da Licenciatura 

em Direito, conforme o ponto 5, do aviso de 

abertura do procedimento, publicitado na Bolsa 

de Emprego Público, com o Código de Oferta 

nº OE202205/1108, em 30-05-2022. 

5275 Carolina de Azevedo Venâncio Não ter apresentado a candidatura formalizada 

de acordo com o ponto 11.2-3, do aviso de 

abertura do procedimento, publicitado na Bolsa 

de Emprego Público, com o Código de Oferta 

nº OE202205/1108, em 30-05-2022. 

3162 Daniela Gonçalves Macedo Não cumpre com o requisito da Licenciatura 

em Direito, conforme o ponto 5, do aviso de 

abertura do procedimento, publicitado na Bolsa 

de Emprego Público, com o Código de Oferta 

nº OE202205/1108, em 30-05-2022. 

3163 Fanny dos Santos Lopes Não cumpre com o requisito da Licenciatura 

em Direito, conforme o ponto 5, do aviso de 

abertura do procedimento, publicitado na Bolsa 

de Emprego Público, com o Código de Oferta 

nº OE202205/1108, em 30-05-2022. 

3185 Janine Fonseca Gonçalves  Não cumpre com o requisito da Licenciatura 

em Direito, conforme o ponto 5, nem ter 

apresentado o currículo vitae, em conformidade 

com o ponto 11.4 do aviso de abertura do 

procedimento, publicitado na Bolsa de 

Emprego Público, com o Código de Oferta nº 

OE202205/1108, em 30-05-2022. 

3105 

João Pedro Sousa Antunes 

Não cumpre com o requisito da Licenciatura 

em Direito, conforme o ponto 5, do aviso de 

abertura do procedimento, publicitado na Bolsa 

de Emprego Público, com o Código de Oferta 

nº OE202205/1108, em 30-05-2022. 

3190 João Pedro Bailadeira Pinto  Não ter apresentado a declaração da relação 

jurídica de emprego público, em conformidade 

com o ponto 11.4 do aviso de abertura do 

procedimento, publicitado na Bolsa de 

Emprego Público, com o Código de Oferta nº 

OE202205/1108, em 30-05-2022. 

5625 Josy Clara Arruda Rani Não ter apresentado o certificado de 

habilitações, em conformidade com o ponto 

11.4 do aviso de abertura do procedimento, 

publicitado na Bolsa de Emprego Público, com 

o Código de Oferta nº OE202205/1108, em 30-

05-2022. 

2883 Miguel Silveira da Costa Seabra Não ter apresentado o currículo vitae, em 

conformidade com o ponto 11.4 do aviso de 

abertura do procedimento, publicitado na Bolsa 

de Emprego Público, com o Código de Oferta 

nº OE202205/1108, em 30-05-2022. 

3082 Milene Reis Não cumpre com o requisito da Licenciatura 
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em Direito, conforme o ponto 5, do aviso de 

abertura do procedimento, publicitado na Bolsa 

de Emprego Público, com o Código de Oferta 

nº OE202205/1108, em 30-05-2022. 

3048 Neuza Casaleiro Pintual  Não cumpre com o requisito da Licenciatura 

em Direito, conforme o ponto 5, do aviso de 

abertura do procedimento, publicitado na Bolsa 

de Emprego Público, com o Código de Oferta 

nº OE202205/1108, em 30-05-2022. 

5869 Sara Melo Alves Não ter apresentado a candidatura formalizada 

de acordo com o ponto 11.2-3, do aviso de 

abertura do procedimento, publicitado na Bolsa 

de Emprego Público, com o Código de Oferta 

nº OE202205/1108, em 30-05-2022. 

3191 Tiago Emanuel Vaz Santos Não cumpre com o requisito da Licenciatura 

em Direito, conforme o ponto 5, do aviso de 

abertura do procedimento, publicitado na Bolsa 

de Emprego Público, com o Código de Oferta 

nº OE202205/1108, em 30-05-2022. 

 

Por fim, o Júri deliberou afixar no átrio do Edifício dos Paços do Município e no site da Autarquia (www.cm-

batalha.pt), a presente Ata, contendo a lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos. ------------------------  

Não havendo mais nada a tratar, o presidente do Júri deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 

ata, que vai ser assinada por todos os membros do Júri.--------------------------------------------------------------------  

 

 

O Presidente do Júri, 
 

 

 

 

  Manuel Gilberto Mendes Lopes  

  

 

 Vogal, 

 

 

 

                                                                 Benedita Catarina Nunes Soares Duarte 

 

  

Vogal, 

 

 

  

 Alexandra Margarida da Silva Alcobia 

http://www.cm-batalha.pt/
http://www.cm-batalha.pt/
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