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Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de
emprego público na modalidade de contrato de trabalho por tempo
indeterminado, para ocupação de dois lugares de assisfente operacional, da
carreira de assisfente operacional, destinado ao preenchimento de dois posfos
de trabalho previstos nos mapas de pessoal do Gabinete do Secretário
Regional de Economia (GSREM) e da Autoridade Regional das Atividades
Económicas (ARAE), abrangidos pelo Sr'sfema Centralizado de Gestão de
Recursos Humanos da Secretaria Regionalde Economia (SREM), aberto pelo
Aviso n.o 390/2021, publicado no Jornal Oficial da Região Autonoma da
Madeira UORAM). ll Série, n.o 114, Suplemento, de 30 de iunho.

Nos termos e para os efeitos previstos no art.o 22.o da Portaria n.o 125-N2019,
de 30 de abril, alterada pela Portaria n.o 12-N2021, de 11 de janeiro, faz-se
pública a lista de candidatos com intenção de exclusão, nos seguintes termos.

CANDIDATOS ADMITIDOS CONDICIONALMENTE

Ana Marta Jardim Mendonça ..

Ana Paula Albuquerque Silva..
Ana Paula da Fonseca Ribeiro
Carla Patrícia Correia Andrade Rodrigues..
Cátia Cristina Sousa Rodrigues de Abreu
Cláudia Figueira de Andrade
Denys Tatiana da Cova Baltasar..
Érica Renata Lopes Araújo
ldalina Marta Vieira de Nobrega Freitas
Joana Catarina Pereira Fernandes .....................
José Diogo Silva Fernandes
José Pedro Gouveia Gomes
Maria José Trindade Mendes............
Maria Rosa da Silva Freitas Faria
Mónica Raquel Silva Faria
Nélio António Granito Gomes
Susana Maria Nóbrega Rosa
Verónica Sofia de Jesus Vieira
a) Para efeitos do disposto na alínea a) do Ponto 9. do aviso de abertura, apresenta documento

incompleto e/ou que não permite verificar a posse do requisito;
b) Para efeitos do disposto na alínea a) do Ponto 9. do aviso de abertura, não apresenta

documento comprovativo do reconhecimento/equivalência das Habilitações Literárias;
c) Documento apresentado, para efeitos do disposto na alínea b) do Ponto 9. do Aviso de

Abertura, Curriculum Vitae, não datado e/ou não assinado.

Ao abrigo da competência conferida pela alínea d) do n.o 2 do art." 14.o da Portaria
n."125-N2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n." 12-N2021, de 11 de janeiro, e em
cumprimento do disposto no n.o 1 do art.o 22.o da Portaria n.o 125-N2019, de 30 de abril, alterada
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pela Portaria n.o 12-N2021, de 11 de janeiro, notifica-se os candidatos admitidos
condicionalmente, da intenção de os excluir do presente procedimento concursal, nos termos do
disposto na alínea a) do n.o 8 do art.o 20.o Portaria n.o 125-N2019, de 30 de abril, alterada pela
Portaria n3 12-N2021, de 11 de janeiro, caso não apresentem os documentos incompletos e/ou
em falta, no prazo de dez dias úteis, contados da data da publicação do aviso de notificação na
ll Série do JORAM, mais se notificando que, não o fazendo, dispõem, nos termos do disposto
nos art.os 121.o e 122.o do CPA, desse mesmo ptazo paÍa, querendo, dizerem, por escrito, o que
se lhes oferecer sobre a exclusão.
Para o efeito devem utilizar, obrigatoriamente, o formulário disponível na página eletrónica da
Secretaria Regional de Economia e nas instalações do Gabinete de Recursos Humanos da
Secretaria Regionalde Economia, o qual deve ser, obrigatoriamente, entregue pessoalmente ou
remetido por correio, registado e com aviso de receção, à Secretaria Regional de Economia, à
Quinta Vila Passos, Rua Alferes Veiga Pestana, 15, 9054-505 Funchal, não sendo aceites
alegações enviadas por correio eletrónico.

CANDIDATOS EXCLUíDOS
Alexandra lsabel Domingos André Lopes
Ana Cristina Laranja Sousa
Ana Lúcia Gouveia de Caires Olim Marote.....
Delfino Fernandes dos Santos
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Filipa Mariana Costa Câmara a
Francisco Assis Rodrigues
Lúcio Martin Ferreira Andrade
Maria Antonela da Silva Ascensão
Maria Celeste Figueira Lopes
Maria Goreti Nóbrega Correia Santos
Maria Liseta Leodoro...
Maria Sizaltina Gomes Camacho de Jesus
Patrícia Alexandra Costa Rodrigues Fernandes
Patrícia Maria Nobrega Andrade
Romana Isabel Saldanha de Mendonça
Samanta José Gouveia 4|mada............
Tânia Cristina Moniz Ribeiro
Vítor Hugo Faria Oliveira
a) Para efeitos do disposto na alínea c) do Ponto 9. do Aviso de Abertura, não comprovou

documentalmente, nem declarou, nos termos no Ponto 9.1. do aviso de abertura, preencher
os requisitos constantes do Ponto 6.1. do Aviso Abertura;

b) Concomitantemente com o não preenchimento de um requisito cuja falta determina a
exclusão, documento apresentado, para efeitos do disposto na alínea b) do Ponto 9. do aviso
de abertura , Curriculum Vitae, nâo datado e/ou não assinado;

c) Para efeitos do disposto na alínea a) do Ponto 9. do aviso de abertura, não apresentou o
documento exigido, comprovativo das Habilitações Literárias;

d) Para efeitos do disposto no Ponto 8.1. do aviso de abertura, não apresentou o documento
exigido, Formulário de Candidatura;

e) Não preenche o requisito exigido no Ponto 6.2. do aviso de abertura, nomeadamente, por não
possuir a escolaridade obrigatória;

f) Documento apresentado, para efeitos do disposto no Ponto 8.1 do aviso de abertura,
Formulário de Candidatura, não assinado;
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g) Concomitantemente com o não preenchimento de um requisito cuja falta determina a
exclusão, documento apresentado, para efeitos do disposto no Ponto 8.1 do aviso de
abertura, Formulário de Candidatura, não datado.

Ao abrigo do disposto no n.o 1 do art.o 22.o da Portaria n.o 125 N2019, de 30 de abril, alterada
pela Portaria n.o 12-N2021, de 11 de janeiro, notifica-se os candidatos a excluir, da intenção de
exclusão do presente procedimento concursal, informando de que dispõem, nos termos do
disposto nos art.os 121.o e 122.o do CPA, do prazo de dez dias úteis, contados da data da
publicação do aviso de notificação na ll Série do JORAM, para, querendo, dizerem, por escrito,
o que se lhes oferecer sobre a exclusão.
Para o efeito devem utilizar, obrigatoriamente, o formulário disponível na página eletrónica da
Secretaria Regional de Economia e nas instalações do Gabinete de Recursos Humanos da
Secretaria Regional de Economia, o qual deve ser, obrigatoriamente, entregue pessoalmente ou
remetido por correio, registado e com aviso de receção, à Secretaria Regional de Economia, à
Quinta Vila Passos, Rua Alferes Veiga Pestana, 15,9054-505 Funchal, não sendo aceites
alegações enviadas por correio eletrónico.

Funchal, 12 de outubro de 2021.

A PRESIDE DO JURI

Dra. Maria do Céu de Freitas G a Gósta Mendes Vieira Fernandes
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