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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, PARA CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO SUPERIOR, 
DA CARREIRA GERAL DE TÉCNICO SUPERIOR, NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO 

REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA EXERCER FUNÇÕES NA ESTRUTURA DE PROJETO – CONTROLO E 

GESTÃO DA CONTRATUALIZAÇÃO 
 
 

- PROJETO DE LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA DE CONHECIMENTOS -  
 
Em cumprimento e para efeitos do disposto no art. 33º da Portaria nº 83-A/2009, de 22 de Janeiro, na 

sua redação atual, publicita-se o projeto de lista de classificação do 1º método de seleção – prova 

teórica escrita de conhecimentos gerais e específicos, ordenada alfabeticamente: 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 
CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

DE CONHECIMENTOS 
MOTIVO DE EXCLUSÃO 

VÍNCULO 

EMPREGO 

PÚBLICO 

Frederico Jorge Correia Rufino EXCLUÍDO a)  - - - - - -  

João Augusto Teixeira de Frias Rodrigues EXCLUÍDO b)  - - - - - -  

João Paulo de Oliveira Martins EXCLUÍDO a)  - - - - - -  

João Pedro Trindade Ratinho EXCLUÍDO a)  - - - - - -  

Jorge Miguel Vital Rodrigues EXCLUÍDO a)  - - - - - -  

Luís Miguel Machado dos Reis 18,125 valores  - - - - - -  CTC 

Raquel da Conceição Mateus Cordeiro Neves EXCLUÍDO a)  - - - - - -  

Ricardo Jorge Pires Pereira EXCLUÍDO a)  - - - - - -  

 
 
 
 
Foi deliberado promover a audiência dos(as) interessados(as) nos termos do artigo 121º e seguintes 

do Código do Procedimento Administrativo (CPA), conjugado com o artigo 30º da Portaria nº 83-

A/2009, de 22 de Janeiro, na sua redação actual, pelo que os(as) candidatos(as) excluídos(as) 

dispõem de 10 dias úteis, contados nos termos do artigo 31º do mesmo diploma, para dizer por 

escrito o que se lhes oferecer. 

Os(as) candidatos(as) excluídos(as) que pretendam apresentar alegações, devem fazê-lo através do 

formulário para o exercício do direito de participação dos interessados, que é de utilização obrigatória 

e se encontra disponível em www.cimal.pt. 

Ainda nos termos do nº2 do artigo 101º do CPA, torna-se público que o processo poderá ser 

consultado no horário normal de funcionamento dos serviços da CIMAL (das 9h00m às 17h00m). 

 
Grândola, 02 de Outubro de 2017 

 
O Presidente do Júri 

 
 

- Pedro Tojinha - 

a) Candidato(a) excluído(a) por não comparecer para a realização da prova de conhecimentos (método eliminatório) 
b) Candidato(a) excluído(a) por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores na prova de conhecimentos (método eliminatório) 


