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Anexo I – Lista unitária definitiva de ordenação final dos candidatos aprovados do concurso 

externo de admissão a estágio para ocupação de um posto de trabalho da carreira não revista 

de especialista de informática, categoria de especialista de informática, grau 1, nível 2, em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, publicado no 

Aviso n.º 946/2021, DR 2ª série n.º 9, de 14 de janeiro 

 

LISTA DEFINITIVA DE ORDENAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS 

 

Candidato Classificação final 

Luciano Mira Letra 18,31 valores – a) 

Brigite Pinto Pedro 18,28 valores – a) 

Fernando António dos Santos Gomes 18,09 valores – a) 

André Jorge Lindo Petinga 17,62 valores – a) 

Márcio Jorge Pereira Dinis 17,57 valores – a) 

Ronaldo Carvalho Filipe 14,72 valores 

Vítor Manuel Loureiro Pedro 12,92 valores 

 

Legenda: 

a) Candidato com relação jurídica de emprego público 

 

Candidatos excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção 

 

Candidato Fundamento 

Alberto Neto Vilas e) 

Armando Augusto Morais a) 

Bin Guan e) 

Glauber da Costa Marques a), b) 

Hernâni Rodrigues da Silva f) 

Joana Rita Oliveira Mendes Silva e) 

João Paulo Fonseca Ferreira a), b) 

João Tomé de Carvalho Gomes g) 

Luís Miguel Carreira Marques h) 

José Carlos Gomes
Máquina de escrever
Homologo
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Luís Miguel Rodrigues Bernardes e) 

Pedro Emanuel dos Santos Santiago e) 

Pedro Filipe Fidalgo Ramos da Silva e) 

Raphael Gomes Vieira c) 

Silvino Parente Marques Silva e) 

Steve Catarino Pereira c) 

Valternei Mendes Ferreira Machado d) 

 

Legenda:  
a) candidato excluído por não ter declarado reunir os requisitos previstos no artigo 17.º da LTFP, em conformidade com a alínea c) 
do ponto 13.2 do Aviso de abertura do concurso;  
b) candidato excluído por não ter remetido o requerimento de admissão ao concurso nos termos do ponto 13.2 do Aviso de 
abertura do concurso;  
c) candidato excluído por não ter formalizado a sua candidatura com a documentação prevista no ponto 13 do Aviso de abertura 
do concurso;  
d) candidato excluído por não ter entregue o reconhecimento do grau de licenciado obtido no estrangeiro, na licenciatura do 
domínio do concurso; 
e) candidato excluído por não ter comparecido no método de seleção prova de conhecimentos; 
f) candidato excluído por não ter a nota mínima exigida no método de seleção prova de conhecimentos; 
g) candidato excluído por ter desistido no método de seleção prova de conhecimentos; 
h) candidato excluído por não ter comparecido no método de seleção entrevista profissional de seleção. 
 

Leiria, 5 de julho de 2021 

 

O Presidente,                                          Os Vogais,                                              
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