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Procedimento concursal comum para preenchimento, em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de um posto de trabalho 

previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Município do Cartaxo, na carreira e 

categoria de Técnico Superior, atividade de apoio técnico, para a área de apoio técnico 

e administrativo da Divisão de Ambiente, Obras e Equipamentos Municipais. 

 

LISTA DE RESULTADOS DA PROVA DE CONHECIMENTOS 
 
 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, faz-

se público que no procedimento concursal em epígrafe, cuja abertura foi autorizada por deliberação 

da Assembleia Municipal em sessão 21 de setembro de 2021 e publicitado através do Aviso 

(extrato) n.º 4057/2022, na 2.ª série do Diário da República, n.º 39, de 24 de fevereiro de 2022, foi 

atribuída aos candidatos a seguinte classificação na Prova de Conhecimentos:  

Catarina Isabel Coelho Vargas    14,25 valores 

 Marina Cláudia Rodrigues Abreu   14,50 valores 

 Marta Alexandra Modesto Cristóvão               12,75 valores 

 Rita Catarina Nunes Abade        10,25 valores 

 

Ficaram excluídos do procedimento concursal os seguintes candidatos, pelos motivos que 

abaixo se indicam:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por ter obtido valoração inferior a 9,5 valores:--------------------------------------------------------------- 

 Cristóvão Cláudio Catalino Pereira                              5,63 valores 

 Mariana Mata da Silva                                                 0,00 valores 

Por não ter comparecido ao método de seleção:------------------------------------------------------------ 

  Ana Filipa Oliveira Amado Santos 

  Cátia Susana de Silva Albino 

  Célia Martins Luís Borges 

  João Marcelo Cordeiro Esgueira Lopes 
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   Jorge Manuel Correia Canhoto  

Considerando haver candidatos aprovados neste método de seleção, irá ser agendada data para 

aplicação do método de seleção “Avaliação Psicológica”, a realizar pela Psycotest – Centro de 

Avaliação Psicológica. Após o agendamento, o Presidente do júri convocará os candidatos 

aprovados, nos termos do n.º 3 do artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril.  

A audiência prévia dos candidatos excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção terá 

lugar depois da notificação da lista unitária provisória de ordenação final dos candidatos aprovados. 

 

Cartaxo, 05 de setembro de 2022. 
 
 
 

                                                                                  O Presidente do Júri, 
 

 

                                                                             Jorge Lúcio Ribeiro Baptista 
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