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Listas provisórias dos candidatos admitidos e admitidos condicionalmente ao procedimento

concursal comum destinado ao recrutamento para preenchimento de 10 (dez) postos de trabalho

previstos, e não ocupados, no mapa de pessoal da Força Aérea, correspondentes à carreira e

categoria de Assistente Operacional, na atividade de motorista de transportes coletivos, aberto

pelo Aviso n.° 16072/2018, publicado no Diário da República, 2.~ série, n.° 215, de 8 de novembro.

1. De acordo com o Aviso n.° 16072 2018, publicado no Diário da República, 2)’ Série, n.° 215, de

8 de novembro, e nos termos dos artigos 30.° e 31.° da Portaria n.° 83-A12009, de 22 de janeiro,

alterada e republicada pela Portaria n.° 145-A1201 1, de 6 de abril (doravante, Portaria), tornam-

se públicas as listas dos candidatos admitidos e admitidos condicionalmente ao concurso em

epígrafe, ordenadas alfabeticamente:

CANDIDATOS ADMITIDOS

Método de Seleção aplicável
Nome Completo o Candidato

Avaliação Curricular ( C)

Licinio Daniel Ventura dos Santos Silva do
Rosário AC

Luís Filipe Graça Pires Dias AC

Miguel Ângelo Pincante Branco AC

Pedro Manuel Ventura Nogueira AC

Rui Miguel Meio Espinola AC

Vanessa Filipa Sousa Olivença AC
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CANDIDATOS ADMITIDOS CONDICIONALMENTE

Nome do Candidato

(g)

Fundamento

Filipe Sayers Amaro Fontes (a) e (b)

João Ivo da Silva (a)

Roberto Manuel da Cruz Sebastião (e) e (d)

Rúben Miguel da Silva Simões

Tiago José Nogueira Batista (b) (e) e (1)

Motivos da admissão condicionada:

(a) Preenchimento insuficiente do formulário de candidatura;

(b) Não entregou a declaração informando o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que é

oponente ao presente concurso, com carimbo que comprove a respetiva entrega

(parágrafo 12.4. h) do aviso de abertura);

(c) Não entregou a folha de matrícula, com informação dos cursos frequentados (parágrafo

12.4. g) do aviso de abertura);

(d) Não entregou o certificado de avaliação individual relativa ao último período, com data

inferior a 3 anos (parágrafo l2.4.g) do aviso de abertura);

(e) Não entregou a nota de assentos para os candidatos da Força Aérea (parágrafo 12.4. h)

do aviso de abertura);

(O Não entregou a declaração de funções (parágrafo 12.4. h) do aviso de abertura);

(g) Não entregou a nota de assentos (parágrafo 12.4. g) do aviso de abertura).
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2. Os candidatos admitidos condicionalmente dispõem de um prazo adicional de 15 (quinze) dias

úteis, concedido por deliberação do Júri, nos termos do n.° 10 do artigo 28.° da Portaria, para

virem suprir as deficiências nas respetivas candidaturas, sob pena de se considerarem

excluídos do procedimento, aproveitando-lhes o prazo previsto, para efeitos de audiência

prévia. Para o efeito, os candidatos devem utilizar o seguinte endereço de correio eletrónico:

apoliveira emfa.pt.

2.1. No caso de exclusão, os candidatos devem utilizar, obrigatoriamente, o formulário

aprovado por despacho do Ministro do Estado e das Finanças, publicado sob o n.° 11321 2009,

no Diário da República, 2)’ série, n.° 89, de 8 de maio, disponível no endereço eletrônico da

Força Aérea em http: www.emfa.pt, o qual deverá ser remetido por:

a. Correio registado com aviso de receção com a referência “Procedimento

concursal comum — carreira de Assistente Operacional — Área de motorista de

transportes coletivos — Audiência dos Interessados”, para a Direção de Pessoal —

Repartição de Pessoal Civil, Avenida da Força Aérea Portuguesa, n.° 1, Alfragide,

2614-506 Amadora, ou por

b. Mensagem de correio eletrônico, em resposta à presente notificação, e para o

endereço: apoliveira emfa.pt

3. Os candidatos abaixo mencionados, dispõem de um prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis,

concedido por deliberação do Júri, para enviarem a declaração de funções, sob pena de

impossibilitar a avaliação curricular como alternativa à prova de conhecimentos, nos termos do

parágrafo 12.5 do aviso de abertura.
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CANDIDATOS SEM DECLARAÇÃO DE FUNÇÕES

Nome do candidato

Luís Filipe Graça Pires Dias

João Ivo da Silva

Miguel Ângelo Pincante Branco

Vanessa Filipa Sousa Olivença

O Presidente do Júri

k

TCO’ António Oliveira


