
 

 

 
 

AVISO 
 

 
Para os devidos e legais efeitos, torna-se público que, nos termos do artigo 45.º e seguintes da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, homologuei os relatórios de avaliação final da conclusão com sucesso do período 

experimental, dos seguintes trabalhadores, na modalidade de contrato de trabalho por tempo 

indeterminado:    

João Carlos Gomes dos Reis Silva, assistente operacional, na área de eletromecânica, com a 

classificação no período experimental de 14,82 valores, homologada a 21 de dezembro de 

2021; 

João Pedro Rodrigues Ferreira, assistente operacional, área de eletricista, com a classificação 

no período experimental de 13,67 valores, homologada a 30 de março de 2022; 

Ana Rita Furtado dos Santos Sousa, assistente operacional, área de serviços gerais/serviço de 

higiene, limpeza e apoio, com a classificação no período experimental de 16,00 valores, 

homologada a 28 de março de 2022; 

Ana Catarina Alves Mendes, assistente operacional, área de serviços gerais/serviço de higiene, 

limpeza e apoio, com a classificação no período experimental de 17,00 valores, homologada a 

28 de março de 2022; 

Filipa Marques de Barros, técnica superior, área de direito, com a classificação no período 

experimental de 15,03 valores, homologada a 4 de março de 2022; 

Ana Sofia da Silva Mendes Alves, técnica superior, área de contabilidade, gestão ou 

administração pública, com a classificação no período experimental de 16,97 valores, 

homologada a 7 de março de 2022; 

Liliana Maria Brás de Carvalho, técnica superior, área de contabilidade, gestão ou administração 

pública, com a classificação no período experimental de 16,87 valores, homologada a 7 de 

março de 2022; 

Fátima Liliana Gomes Vaz, técnica superior, área de engenharia civil, com a classificação no 

período experimental de 16,9 valores, homologada a 7 de março de 2022; 

Pedro Manuel Ferreira Santana, técnico superior, área de engenharia civil, com a classificação 

no período experimental de 16,9 valores, homologada a 7 de março de 2022; 

Rita Maria Nogueira Batista, técnica superior, área de direito, com a classificação no período 

experimental de 19,02 valores, homologada a 28 de março de 2022; 

Catarina Isabel Ferreira da Silva, técnica superior, área de ciências documentais, com a 

classificação no período experimental de 16,58 valores, homologada a 28 de março de 2022; 

Sónia Catarina Coelho Patrício, assistente técnico, área de biblioteca e documentação, com a 

classificação no período experimental de 14,81 valores, homologada a 7 de março de 2022; 

 



 

 

 

 

Filipa Rino Almeida, assistente técnico, área de biblioteca e documentação, com a classificação 

no período experimental de 15,05 valores, homologada a 8 de março de 2022; 

Carla Sofia da Silva Martins, assistente técnico, com a classificação no período experimental de 

17,27 valores, homologada a 7 de março de 2022; 

 

 
Alvaiázere, 31 de março de 2022   

O Presidente da Câmara, 

 
 
 
 

(Dr. João Paulo Guerreiro) 
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