
 

 

 

 
 
Procedimento concursal comum para regularização extraordinária de vínculos precários, para 

ocupação de postos de trabalho da carreira/categoria de assistente operacional, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 

AVISO 

 
Nos termos e para efeitos previstos no n.º 6 do artigo n.º 36 da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 

de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2001, de 6 de abril, torna-se pública 

a lista de ordenação final homologada, por despacho de 28/05/2018, no procedimento 

concursal – 3 (três) postos de trabalho da carreira/categoria de assistente operacional na área 

de higiene, limpeza e apoio nas escolas para o Gabinete de Desenvolvimento Social e Cultural, 

aberto nos termos da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, cujo aviso de abertura foi 

publicado na Bolsa de Emprego Público, com o código da oferta n.º OE201804/0115 e site do 

Município de Alvaiázere www.cm-alvaiazere.pt : 

 

Candidatos aprovados 

1.º Ana Paula Martins Nunes Godinho – 18,80 valores 

2.º Cristina Isabel Gomes Carvalho Marques – 15,30 valores 

3.º Filipa Marques de Barros – 15,00 valores 

4.º Ana Paula da Conceição Simões – 14,80 valores 

5.º Sónia Alexandra da Graça Duarte – 14,50 valores 

6.º Dália José Santos Lourenço – 14,50 valores 

7.º Maria Alzira Gomes Vaz Martins – 14,25 valores 

8.º Sandra Margarida Marques Simões - 14,00 valores 

9.º Sandrina da Silva Antunes – 14,00 valores 

10.º Sandra Isabel Freitas Simões – 13,80 valores 

 

Candidatos Excluídos 

Fernanda Maria Marques Lourenço Martins a) 

Maria Isabel da Conceição Marques a) 

 

a) Por não possuir a escolaridade obrigatória 

 

Da homologação da lista de ordenação final dos candidatos pode ser interposto recurso 

hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da referida Portaria. 

 
 
Alvaiázere, 28 de maio de 2018 
 

A Presidente da Câmara, 

 

 
 
 
 

(Célia Margarida Gomes Marques, Arq.) 
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