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ANEXotÀara+
procedimento concursal comum destinado a candidatos com vínculo de emprego público por tempo

indeterminado, com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público para o

recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

de um posto de trabalho para a categoria de técnico superior, da carreira de técnico superior,

previstos e não ocupados no mapa de pessoal da Direção Regional de Pescas

----------procedimento concursal publicado no JORAM n.o236, II Série, a l7 d,e dezembro, Aviso

n,"72112020, retificado através da Declaração de Retificação n.'1512021' pubücada no JORAM n'o14,

II Série, a2l de janeiro

Íoos AL

(por ordern alfabética)

1. António João Freitas Martins;

2. António Pedro Araújo Camacho;

3. João Alexandre Andrade

5. João Pedro Vasconcelos Bamos;

6. Marco Paulo Femandes Nóblega;

7. Nuno André Vieira Jorge;

8. Pedro Hugo Olim Pires;

g. Pedro Julien Femandes da Silva Jearunonod

CANDIDATOS EXCLUÍDOS (por ordern alfabética)

1. Ana Maria Fernandes da Silva; --a)

OS

4. João Manuel Nunes Omelas;

2. Cândido Alexandre Martins Sá Vieira;

3. Eugénio Paulo Andrade da

4. Jesus Leonardo Aveiro

b)

5. José Ilídio Velosa de Sena;

Avenicla clo Mat.e clas cornuniclacles Madeilenses, no 23 - 9000-054 Funchal

Tel.:+35l29l2o3222rvww.rnacleir.a.qov.pt_gabinete.srrnar@rnadeila.gov'pt[-P

b)

b)



'l-,
nrcÉo AUToNoMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS

R.

6. Maria Luísa Carvalho Reis;

8. Nuno Filipe Ribeiro Coneia;

Declaração de Retificação n."15/2021, publicada no JORAM
conjugando corlÌ o facto de não apresentar quarquer-certificado

motivo de exclusão

---------c)
7, Mário Jorge de Freitas Martins; ________b)

--b)
---------Motivo a): O certificado de habilitações apresentado não está devidamente reconhecido pelo
sistema educativo português, confome disposto no Decreto-Lei n.o 66/201g, de 16 de outubro enaportaria
n'"3312019' de 25 de janeiro' o certificado de habilitações literárias é de apresentação obrigatória,
confotme previsto no n.'2, do artigo 20.o, daPoftaria n." 725-A/201g, de 30 de abril e alineaa), do n.o10,
do Aviso n''727/2020, publicado no JORAM n}236,II série, a 17 de dezembro, retificado através da

n.o74,II Série, a 2l de janeiro, pelo que,

de habilitações devidamente reconhecido
pelo sisterna educativo português, é motivo de exclusão

Motivo b) o ponto 7 '2 e oponto 10, alíneac), do Aviso n."72r/2020, publicado no JSRAM n .o236,II série' a 17 de dezembro, retificado através da Declaração de Retificação n..152021, publicada no
JORAM n'o74' II série, a27 dejaneiro, menciona que o candidato tem que estar inscrito Associaçãona
Pública Profissional respetiva e que tem que entregar o comprovativo de inscrição na referida Associação
ou entregar cópia da respetiva cédula profìssional. Assim, o facto de não ter entregue o referido
comprovativo e já ter sido notificado dessa necessidade, é rrotivo de exclusão
---------Motivo c): o po'to 7.2 e opontol0, aríneac), clo Aviso n,"721r2020,publicado no JORAM n.u23 6,II Série, a 77 de dezembro, retificado através da Declaração de Retificação n..r5/202r, publicada no
JORAM n'"r4' II série, a 27 dejaneiro, menciona que o candidato tem que estar inscrito naAssociação
Pública Profissional respetiva e que tem que entregar o cornprovativo de inscrição na referida Associação
ou entregar cópia da respetiva cédula plofissional. Assim, não tendo entregue o referido comprovativo e
porque o júri deliberou não aceitar apenas o pedido de inscrição ou outro docurnento sirnilar, foi notificado
para fazet prova nos termos legais, que a 4 de fever.eiro de 2027,data do firn do ptazo prevrsto na supra
citada Declaração de Retifica ção, jâestava inscrito da r.eferida Associação. Não se tendo obtido qualquer
resposta, o júri deliberou que

eDeclaração de RetiÍicação e

Funchal, 17 de juúo de2021

a falta de provas de i.scrição à data limite ìrnposta pelo Aviso de Abertura
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(Pedro AI

(José Luís de Frei Sousa)
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