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11 — Notificações e forma de publicitação da lista unitária de or-
denação final dos candidatos — As notificações, convocatórias para 
aplicação dos métodos de seleção e publicitação dos resultados obtidos 
em cada método de seleção intercalar são efetuadas de acordo com o 
n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua 
atual redação, e através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em 
local visível e público das instalações da Câmara Municipal de Paços 
de Ferreira e disponibilizada na sua página eletrónica.

11.1 — A morada e o endereço eletrónico a considerar para efeitos de 
notificação dos candidatos será a constante do formulário de candidatura.

11.2 — A lista de ordenação final dos candidatos é unitária, ainda 
que, no mesmo procedimento, lhes tenham sido aplicados diferentes 
métodos de seleção, artigo 33.º e artigo 34.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua atual redação.

12 — Em situações de igualdade de valoração, serão aplicados os 
critérios definidos no artigo 35.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
na sua atual redação, subsistindo a igualdade, a preferência de valoração 
será feita pela seguinte ordem: candidato(a) com mais tempo de experiên-
cia em funções similares ao posto de trabalho a concurso.

13 — Posicionamento remuneratório: De acordo com o estabelecido 
no artigo 38.º da LTFP e Lei do Orçamento de Estado em vigor, a posição 
remuneratória de referência é a correspondente à 1.ª posição remune-
ratória, nível 1 da tabela remuneratória única, remuneração de 635(€).

14 — Aos candidatos com deficiência é  -lhes garantido o direito 
estipulado no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, 
conforme o número de postos de trabalho a preencher, devendo os 
mesmos declarar, no requerimento de admissão, sob compromisso de 
honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios 
de comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção.

15 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

16 — Os dados pessoais que vão ser recolhidos destinam -se única e 
exclusivamente para os fins do presente procedimento concursal.

11 de março de 2019. — O Vereador do Pelouro dos Recursos Hu-
manos, Joaquim Adelino Moreira Sousa.
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 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 5554/2019

Projeto de Regulamento de Concessão de Benefícios
às/aos Bombeiras/os

Voluntárias/os do Concelho de Palmela
Álvaro Manuel Balseiro Amaro, Presidente da Câmara Municipal de 

Palmela, torna público que, conforme deliberação tomada em reunião 
ordinária da Câmara Municipal de 20 de fevereiro de 2019, e nos termos 
e em cumprimento do disposto no artigo 56.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugado com o artigo 101.º do Código do Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, se submete 
a consulta pública, durante o prazo de 30 dias úteis a contar da data da 
publicação do texto integral no Diário da República — 2.ª série, o Pro-
jeto de Regulamento de Concessão de Benefícios às/aos Bombeiras/os 
Voluntárias/os do Concelho de Palmela, cujo texto se encontra disponível 
ainda no sítio eletrónico oficial do município www.cm -palmela.pt.

Qualquer interessado poderá apresentar, durante o período de consulta 
pública, por escrito, sugestões sobre quaisquer questões que possam ser 
consideradas relevantes no âmbito do presente projeto, conforme dis-
posto no n.º 2 do citado artigo 101.º, dirigidas à Câmara Municipal, via 
correio normal (Largo do Município 2954 -001 Palmela) ou via correio 
eletrónico (geral@cm -palmela.pt).

26 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Álvaro Manuel 
Balseiro Amaro.

Projeto de Regulamento de Concessão de Benefícios
às/aos Bombeiras/os

Voluntárias/os do Concelho de Palmela

Preâmbulo e nota justificativa
O socorro às populações em caso de incêndios, inundações, desa-

bamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, catástrofes ou ca-

lamidades, é uma missão desenvolvida há muito pelas corporações de 
bombeiros e que alcançou um reconhecimento inquestionável como 
tarefa essencial ao bem -estar das populações, que enobrece todos aqueles 
que abraçam esta atividade.

A salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações é um 
papel indiscutível das autarquias, nomeadamente no domínio da proteção 
civil, constituindo uma atribuição própria dos municípios, conforme 
estatuído do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais. 
Ao Município cabe, no quadro das suas atribuições e competências 
no domínio da proteção civil, contribuir ativamente para a promoção 
e valorização social de todos aqueles que, voluntária e altruistamente, 
assumem essa missão de serviço público à comunidade, especialmente 
nos tempos em que os valores e o empenho por causas cívicas e huma-
nitárias começam a escassear.

Sucede porém que, apesar do inquestionável reconhecimento do em-
penho e dedicação dos mesmos por parte da comunidade, os bombeiros 
voluntários defrontam -se com graves dificuldades, considerando -se 
que, atento o espírito de altruísmo, solidariedade e, não raras vezes, de 
heroísmo, merecem a concessão de alguns benefícios que, em alguma 
medida, enalteçam e registem o reconhecimento pela assunção de uma 
atividade de risco em nome de uma tão nobre causa como é a de velar 
pela segurança e bem -estar das populações que servem.

Nestes termos afigura -se pertinente a regulamentação da atribui-
ção de um conjunto de benefícios sociais, culturais, desportivos, entre 
outros, aos Bombeiros das Associações Humanitárias do concelho de 
Palmela, que constituirá a criação de uma auto vinculação interna para 
o exercício de poderes discricionários de que o Município é detentor 
enquanto autoridade administrativa, garantindo uma atuação uniforme 
e constituindo autotutela administrativa, que permite o controlo de 
vícios de mérito e a salvaguarda, para além do mais, dos princípios da 
igualdade, da transparência e da imparcialidade.

Efetuada uma ponderação dos custos e dos benefícios da medida 
projetada, verifica -se que os benefícios decorrentes da criação de um 
conjunto de “auxílios” se afiguram francamente superiores aos custos 
que lhe estão associados. Na verdade, os encargos inerentes ao de-
senvolvimento desta iniciativa concretizam -se, desde logo, sem que 
haja necessidade de disponibilização de um maior número de recursos 
humanos, sendo que os benefícios ultrapassam largamente a despesa 
municipal que lhes está subjacente, particularmente quando compa-
rada com as inegáveis vantagens que daí decorrem para os bombeiros 
abrangidos por esta medida.

Assim, decorrida a publicitação do início do procedimento, bem como 
o período de constituição de interessados e de consulta pública, sem que 
tenha havido qualquer participação, e no uso dos poderes regulamentares 
conferidos às Autarquias Locais pela própria Constituição da República 
Portuguesa (cf. artigos 112.º, n.º 7 e 241.º), e das atribuições conferidas 
pelas alíneas h) e j), do n.º 2 do artigo 23.º e das competências previstas 
na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e nas alíneas k) e u) do n.º 1 do ar-
tigo 33.º, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ainda 
o preceituado no Código do Procedimento Administrativo (cf. artigos 97.º 
e seguintes), foi deliberado em reunião da Câmara Municipal, realizada 
em 21 de novembro de 2018, elaborar um Regulamento Municipal de 
Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários do Concelho 
de Palmela, e aprovado em Assembleia Municipal de … de … de 2019, 
e que se rege nos termos seguintes:

CAPÍTULO I

Princípios gerais

Artigo 1.º
Objeto

O presente regulamento tem por objeto estabelecer, no âmbito das 
políticas sociais e de proteção civil do Município de Palmela, as condi-
ções de atribuição de benefícios aos bombeiros voluntários dos Corpos 
de Bombeiros do concelho de Palmela.

Artigo 2.º
Âmbito

O presente regulamento aplica -se a todos os bombeiros do Corpo Ativo 
das Associações Humanitárias de Bombeiros do concelho de Palmela e 
que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) Ter idade igual ou superior a 18 anos;
b) Possuir a categoria igual ou superior a cadete;
c) Constar do quadro homologado pela Autoridade Nacional de Pro-

teção Civil;
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d) Ter mais de um ano de bons e efetivos serviços no corpo de Bom-
beiros no quadro ativo;

e) Estar na situação de atividade no quadro, ou de inatividade em con-
sequência de acidente ocorrido no exercício das suas missões enquanto 
bombeiro, ou de doença contraída ou agravada em serviço;

f) Não se encontrar suspenso por ação disciplinar.

CAPÍTULO II

Dos deveres e benefícios

Artigo 3.º
Deveres

Os beneficiários do presente regulamento estão sujeitos aos deveres 
prescritos legalmente no regime jurídico aplicável aos bombeiros por-
tugueses no território nacional.

Artigo 4.º
Direitos e benefícios

Os bombeiros têm os seguintes direitos e benefícios municipais:
a) Prioridade na atribuição de habitação social promovida pela Câmara 

Municipal quando em igualdade de condições sociais e de circunstâncias 
com outros candidatos;

b) Os descendentes de primeiro grau dos bombeiros Voluntários têm:
i) Prioridade na inscrição nas Atividades de animação e de apoio à 

família (pré -escolar) e na componente de apoio à família (1.º Ciclo) 
quando em igualdade de condições sociais e de circunstâncias com 
outros candidatos;

ii) Prioridade no acesso aos serviços educativos e programas de férias 
educativa;

iii) Prioridade na atribuição de bolsas de estudo, quando em igualdade 
de circunstâncias, com base em critérios expressos em regulamentação 
municipal própria específica.

c) Acesso gratuito aos espaços sob a gestão do Município (museológi-
cos e outros) bem como em eventos ou iniciativas de carácter desportivo, 
cultural e recreativo que sejam organizadas pela Câmara Municipal, nas 
seguintes condições:

i) Os bombeiros não podem exceder o limite de 10 % da lotação total 
do espaço onde se realizará o evento, quando aplicável;

ii) Condicionado à reserva de bilhetes pelo menos até 5 dias úteis 
antes da realização do evento;

iii) Mediante a apresentação do cartão de identificação.

d) Isenção do pagamento de taxa de inumação e exumações do bombeiro;
e) Utilizar todos os equipamentos desportivos geridos pela Palmela 

Desporto, E. M., nos termos e condições protocoladas ou a protocolar;
f) Ser agraciado com distinções honoríficas nos termos e nas con-

dições previstas no Regulamento das Condecorações do Município 
de Palmela.

CAPÍTULO III

Procedimento de atribuição

Artigo 5.º
Requerimento

1 — A atribuição e/ou o reconhecimento dos direitos e benefícios 
constantes do presente regulamento depende de pedido expresso a for-
mular pelo interessado, mediante requerimento dirigido ao Presidente 
da Câmara Municipal, do qual deverá constar, designadamente:

a) Nome, residência, estado civil, profissão, data de nascimento, 
número de identificação civil, número de identificação fiscal e número 
de segurança social;

b) Indicação do Corpo de Bombeiros a que pertence;
c) Quadro e categoria, número mecanográfico e data de admissão;
d) Indicação de estar na situação de atividade no quadro ou de ina-

tividade em consequência de acidente ocorrido no exercício das suas 
missões ou de doença contraída ou agravada em serviço;

e) Composição do agregado familiar com a indicação do nome, data 
de nascimento de cada um dos membros e dos respetivos números de 
identificação civil, fiscal e de segurança social;

f) Indicação dos direitos ou benefícios a que se candidata.

2 — O requerimento referido no número anterior deve ser acompa-
nhado dos seguintes documentos:

a) Declaração do Comandante do Corpo de Bombeiros a certificar que 
o bombeiro em causa reúne as condições referentes ao tempo e qualidade 
de serviço mencionadas neste regulamento para usufruir dos benefícios 
a que se candidata e não está sujeito a nenhuma ação disciplinar;

b) O Município, atendendo à natureza dos direitos e benefícios a atri-
buir, poderá solicitar outros documentos e informações que se mostrem 
necessários para avaliar a respetiva atribuição.

Artigo 6.º
Apreciação do requerimento

1 — Os pedidos apresentados serão alvo de apreciação por parte 
do Serviço Municipal de Proteção Civil, que instruirá a competente 
informação, devidamente fundamentada, a submeter a despacho do 
Presidente da Câmara Municipal.

2 — Nos casos em que o pedido apresentado não se encontre regu-
larmente instruído, será o requerente notificado, preferencialmente por 
correio eletrónico, para, no prazo máximo de dez dias úteis, proceder 
ao suprimento das irregularidades.

3 — Na ausência de pronúncia ou de suprimento das irregularidades 
por parte do requerente no prazo estipulado no número anterior, será 
o requerente notificado, preferencialmente por correio eletrónico, do 
projeto de decisão de indeferimento e dos fundamentos que lhe estão 
subjacentes, para, em sede de audiência de interessados e querendo, se 
pronunciar, por escrito, no prazo máximo de dez dias úteis, sob pena 
de, nada dizendo, a mesma se tornar definitiva.

4 — Caso o interessado se pronuncie dentro do prazo que lhe fora 
concedido, deverá o Serviço Municipal de Proteção Civil elaborar in-
formação que consubstancie, de forma fundamentada, a manutenção ou 
a alteração do sentido do projeto de decisão, a submeter à decisão final 
do Presidente da Câmara Municipal.

5 — O requerente e o Comandante do Corpo de Bombeiros deverão 
ser notificados, preferencialmente por correio eletrónico, da decisão final 
que ao caso couber, independentemente do sentido da mesma.

Artigo 7.º
Cartão de identificação

1 — Os beneficiários do regime do presente regulamento serão titula-
res de Cartão de Identificação a emitir pelo Município de Palmela.

2 — A emissão do Cartão de Identificação será requerida junto dos 
serviços municipais, devendo os interessados fazer a entrega de uma 
fotografia tipo passe

3 — O Cartão de Identificação é pessoal e intransmissível, válido por 
dois anos e deverá ser devolvido, no prazo máximo de dez dias úteis, 
ao Corpo de Bombeiros que o remeterá, de imediato, ao Município 
logo que o beneficiário deixe de reunir as condições que levaram à sua 
atribuição.

4 — O modelo de Cartão de Identificação será fixado pelo Presidente 
da Câmara Municipal e conterá, obrigatoriamente, o logotipo do Municí-
pio, a fotografia do beneficiário, o nome do titular, o quadro e categoria 
do bombeiro, a inscrição “BOMBEIRO VOLUNTÁRIO — CORPO DE 
BOMBEIROS DE (…)”, a data de emissão e respetivo número, a data 
de validade e a assinatura do Presidente da Câmara.

5 — A renovação do Cartão de Identificação deverá ser requerida, 
no mínimo, com trinta dias de antecedência sob a data de término da 
respetiva validade.

Artigo 8.º
Início e cessação da atribuição de benefícios

1 — A atribuição de benefícios produz efeitos desde o 1.º dia útil da 
notificação ao interessado do deferimento do pedido.

2 — O beneficiário pode, a todo o tempo, requerer a cessação da 
atribuição de benefícios, declarando -o, por escrito, ao Presidente da 
Câmara.

3 — A atribuição do benefício cessa ainda quando o beneficiário 
deixar de preencher algum dos requisitos constantes do artigo 2.º do 
presente regulamento.

4 — O Corpo de Bombeiros tem o dever de informar, por escrito, o 
Presidente da Câmara Municipal, no prazo de oito dias, qualquer facto 
que determine a cessação da atribuição de benefícios.

5 — A cessação da atribuição de benefícios produz efeitos desde 
a data em que ocorreu o facto determinante da mesma, sem prejuízo 
de os beneficiários serem responsáveis pela devolução de montantes 
indevidamente recebidos ou pelo pagamento de taxas municipais inde-
vidamente isentadas.
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CAPÍTULO IV

Disposições finais

Artigo 9.º
Dúvidas ou omissões

As dúvidas ou omissões resultantes da aplicação do presente regula-
mento serão resolvidas por despacho do membro da Câmara Municipal 
detentor do Pelouro da Proteção Civil.

Artigo 10.º
Isenções

As taxas cuja isenção consubstancia parte dos benefícios previstos 
no presente Regulamento, encontram -se devidamente previstas e fun-
damentadas no Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do 
Município de Palmela.

Artigo 11.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia útil seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República.

312100721 

 Aviso (extrato) n.º 5555/2019

Realização de audiência de interessadas/os
Dando cumprimento ao n.º 1 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009 

de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011 
de 06 de abril, informa -se que, o júri em reunião realizada em 11 de 
março de 2019, deliberou, por unanimidade, projetar a exclusão das/os 
das/os candidatas/os a seguir indicadas/os, no âmbito do procedimento 
concursal comum para recrutamento de três postos de trabalho de As-
sistente Operacional (área funcional de Ação Educativa) em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
(Proc. 3428/2018), cuja convocatória para a prova de conhecimento foi 
publicitada no Diário da República, 2.ª série, n.º 232 de 3 de dezembro 
de 2018:

Candidatas/os que obtiveram nota inferior a 9,500 valores na prova 
de conhecimentos, com caráter eliminatório:

Alicema Maria Valério Martins Castro — 5,400 valores
Ana Alexandra Amaral Pacheco — 7,100 valores
Ana Cristina Martins Rosa — 6,400 valores
Ana Daniela Natário Silva — 4,600 valores
Ana Filipa Morais Machado — 9,150 valores
Ana Patricia Paraíso de Sousa — 8,950 valores
Ana Paula Alegria Alves — 2,000 valores
Ana Rafaela Cristo Batoque — 7,400 valores
Ana Rita Rodrigues Cheta Quendera — 7,850 valores
Andreia Cristina Gaspar Romão — 6,000 valores
Ângela Margarida Pinto Magalhães Botelho — 3,350 valores
Celestina Nunes Garcia Pires — 5,800 valores
Célia Maria Bento Hortêncio — 8,900 valores
Daniela Filipa Nunes Quintas — 8,200 valores
Débora Raquel Silva Carolino — 9,200 valores
Eddey Nathy dos Santos da Graça Cruz — 8,600 valores
Élia Maria Escumalha Ferreira Amador — 8,050 valores
Elsa Filipa Nunes Silva — 7,400 valores
Elsa Maria Azenha Carreira Branco — 5,350 valores
Filomena Pato Ferreira — 9,300 valores
Florbela Mariana Bolas Pombinho Pereira — 7,300 valores
Helena Maria Ávida Silva Branquinho — 8,700 valores
Hermínia dos Santos Palhoça Páscoa — 6,400 valores
Idalina do Céu Correia Muacho — 1,250 valores
Isabel Maria Marto Contente — 7,300 valores
José Luis Pitassa — 2,500 valores
José Miguel da Silva — 0,800 valores
Josefina Maria de Melo Caçoete e Silva — 6,800 valores
Mafalda Sofia Soares Martins Farias — 8,950 valores
Manuela Paula André Graça — 7,200 valores
Margarete Vicente Sobral Rodrigues — 7,650 valores
Maria Celeste da Silva Lourenço — 5,250 valores
Maria da Luz Barra Antunes — 5,150 valores
Maria de Fátima Palheira Vieira — 4,550 valores
Maria do Céu Lourenço da Silva — 9,150 valores
Maria Dulce Cabeça Macanjo — 7,900 valores

Maria Helena da Cruz Candeias — 7,850 valores
Maria Isabel Lopes dos Santos Sobral — 3,400 valores
Mário Manuel Vilhena dos Reis Pereira — 3,300 valores
Marisa Alexandra Pereira Pina — 6,350 valores
Marta Lourenço Costa Carvalho Vitória — 5,500 valores
Marta Sofia Santos Encarnação — 4,250 valores
Nataliya Vasyliv — 8,800 valores
Nuno Miguel Cleto Morais — 3,900 valores
Olga Sofia Rodrigues dos Santos Vale — 7,600 valores
Patricia Daniela Gouveia Nogueira — 6,250 valores
Rosa Maria Pires de Oliveira — 4,000 valores
Sandra Isabel Alves Fernandes Dotes — 7,600 valores
Sara Filipa de Oliveira Cavalinhos Matias — 0,000 valores
Sílvia Maria Ascenso Marques — 5,500 valores
Sílvia Patricia Gaspar Simões — 9,200 valores
Sílvia Patricia Jorge Marçalo — 8,000 valores
Simone Conceição Azenha Peixoto — 3,350 valores
Sofia Fialho Goldajch — 8,450 valores
Sónia de Jesus Martins Pereira Batista — 9,100 valores
Sónia Isabel Oliveira Farinha — 1,700 valores
Soraia Sofia da Silva Jacinto — 2,750 valores
Susana Isabel Pinto de Almeida Vital — 7,900 valores
Susana Isabel Ramos Carromeu Pereira — 9,400 valores
Tânia Alexandra Jorge Marçalo — 9,400 valores
Tânia Sofia da Silva Fernandes — 7,050 valores
Valdete Aparecida Bortolini — 3,300 valores
Vânia Cristina Ferreira de Andrade — 8,750 valores
Vânia Raquel Almeida Luis — 2,600 valores

Candidatas/os que faltaram à prova de conhecimentos, com caráter 
eliminatório, realizadas nos dias 6 e 7; 10 a 13, 19 e 20 de dezembro 
de 2018:

Alexandre Gabriel Coelho de Sousa; Ana Cristina Nóbrega Cabrita; 
Ana Lúcia Camacho Barrocas Marques; Ana Maria da Cruz Saraiva 
Silva; Ana Margarida Leonardo Perdigão Custódio; Ana Pedro Oliveira 
Monteiro; Ana Sofia Batista Jacinto; Ana Sofia Salgado Marques da Silva; 
Ana Teresa Silva Ruas; Andreia Santos Silva; Ângela Sofia Claudina 
de Oliveira Rico; António Miguel Silva Guerra; Carla Maria Guerreiro 
Teixeira; Carla Sofia Dias Pimentel; Carlo Filipe Olim Rodrigues Nó-
brega; Cátia Sofia Sobreiro Almeida; Celeste Maria Pereira Fonseca; 
Célia Maria da Luz e Silva Amorim; Cláudia Isabel Teixeira dos Santos 
Cardoso; Cristina Alexandra Moreira Duro Mendes Belo; Diana Carina 
Silva Guerra; Dina Maria Paulino Agostinho Coelho; Donatila do Carmo 
Saramago Ferreira; Elisabete Leitão dos Santos Pereira Pedro; Eulália 
Freitas dos Santos; Eunice Margarida Raposeiro Saramago; Fabíola Fer-
nanda da Silva Soares; Fátima dos Anjos Batista Bombaça; Fernanda 
Paula Piçarra Santos Silva; Graça Manuela da Silva Neto; Graça Maria 
Vaz Monteiro Arzileiro; Gilberto Gomes da Costa; Inês de Jesus Nicolau 
Guerreiro; Inês Duarte Fernandes Contente dos Santos; Inês Madalena 
Morais Moutinho; Jani dos Santos Miranda; Jéssica Filipa Moreira San-
ches; Joana Miguel Gaspar Leão da Silva Martins; Joana Rita Gomes 
Marçalo Costa; Liliana Filipa Lopes Duarte Ferreira; Liliana Rute Inácio 
Silva; Luísa Andreia Canastra Martins Cristo; Luisa Maria de Oliveira 
Cavalinhos; Luisa Maria Santos Coentro Félix; Magaly Parreira Perez 
Barrera; Magda Isabel Mouro Pereira Berto; Magda Raquel Gomes Esteves 
Reis Barrocas; Manuela Santana Vaz Cravid Lino; Mara Célia Salvador 
Henriques; Maria Alice Agostinho Silva; Maria da Conceição Tavares 
Lopes; Maria de Jesus Rodrigues Martins Roque; Maria João Marques 
dos Santos Pinto; Maria José Leal Bordadágua; Maria Manuela Marques 
Pereira Batista; Maria Teresa Correia Viegas de Freitas Flores do Espírito 
Santo; Marisa Isabel Pestana Soares; Marta Sofia Páscoa Cabrita; Mó-
nica Alexandra de Oliveira Inverno; Nélia Maria Crespo Elias Portásio; 
Noélia Maria Pinto Monteiro Marcelino; Patricia Isabel Claro Teixeira; 
Patricia Raquel Fernandes Martins; Paulo Alexandre da Cruz Monteiro 
Marques; Paulo Orlando Ramos Assunção; Raquel Alexandre dos Santos 
Miranda; Rita Alexandra de Oliveira Costa; Rita Sofia de Matos Bandeira; 
Sandra Aguiar da Silva Figueiras da Silva; Sandra Cristina Mateus Aze-
vedo Anselmo; Sandra Maria da Graça Trindade; Sandra Maria Cotrim 
Alves; Sara Marisa Martins Dias; Sofia Isabel Nunes Coelho Miguel; 
Sónia Alexandra Adão Antunes da Silva Rato; Sónia Isabel Silva Carva-
lho; Sónia Sofia Galrito dos Santos Pincho; Susana Margarida Raposo 
Ferreira; Susana Sofia Ribeiro Tavares; Teodora Sofia Palma Batista; 
Tiago Gonçalves Sales Rodrigues; Vânia Sofia Nunes de Sousa Barreta.

A candidata Márcia Maria Souza Barros Carvalho Lopes, convocada 
para a prova de conhecimentos, compareceu no dia e hora marcado, tendo 
declarado no início da prova desistir do procedimento.

Nesta conformidade, as/os candidatas/os dispõem de 10 dias úteis, 
contados da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 
nos termos do artigo 122.º do Código do Procedimento Administrativo 


