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Direção Municipal de Políticas Sociais– Proc. 02/2022 

 

No âmbito do procedimento concursal para provimento do cargo de direção superior de 1º Grau: 

– Diretor Municipal de Políticas Sociais, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 90 de 

10 de maio de 2022 e Bolsa de Emprego Publico - OE202205/0170, o Júri deliberou, da análise às 

candidaturas apresentadas, aprovar a seguinte lista de candidatos admitidos e excluídos ao 

procedimento: 

 

CANDIDATOS ADMITIDOS 

 

MAFALDA SOFIA RORIZ DE OLIVEIRA BRÁS 

RUI JORGE DE ALMEIDA CARDOSO 

SÉRGIO ANTÓNIO MOREIRA AFONSO 

SÍLVIA CLÁUDIA NEVES MARQUES 

VERA LUCIA BRANCO PACHECO 

 

CANDIDATOS EXCLUIDOS  

 

IRYNA ARTYMOVYCH - 1) 

ISILDA MARIA TAVARES DIAS - 2) 

JORGE MANUEL DIAS DE BESSA MENDES - 1) 

JORGE PAULO ROCHA FERREIRA – 3) 

JOSÉ RICARDO DE SOUSA MARTINS DE ALMEIDA – 1) 

LARA REGINA COELHO REIS – 1) 

 

Fundamentação da exclusão: 

1) - Por não possuir/comprovar o requisito exigido no ponto 10 da OE202205/0170, ou seja, detentor/a de vínculo à Administração 

Pública; 

2) - Por não ter apresentado o requisito exigido na alínea f) do ponto 12.2 da OE 202205/0170, ou seja, a carta de missão 

devidamente preenchida;  

3) - Por não ter comprovado os requisitos exigidos nas alíneas d) e e) do ponto 12.2 da OE 202205/0170, ou seja, comprovativo(s) 

da experiência profissional através de documento(s) oficial(is) da(s) respetiva(s) entidade(s) e declaração atualizada(reportada à 

data do 1º dia útil do início do prazo de candidatura) do serviço em que o(a) candidato(a) se encontra a exercer funções públicas, 

com indicação da modalidade da relação jurídica de emprego público (regime de nomeação ou de contrato), da categoria/carreira, 

descrição e do tempo de serviço na Administração Pública; 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, depois de lida 

e aprovada, vai ser assinada pelos membros do júri. 
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Vila Nova de Gaia, 08.07.22 

 

O júri, 

 

_________________________ 

Adalmiro Botelho da Fonseca 

 

__________________________ 

Álvaro Almeida dos Santos 

 

__________________________ 

Piedade Susana da Silva Pina 
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