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CANDIDATOS ADMITIDOS 

 
N. Nome 

Avaliação Final 
AF 

(Classificação) 
Observações 

 Não houve candidatos admitidos -  
 
 

  
CANDIDATOS EXCLUÍDOS 

 

N. Nome Motivo da exclusão 
 

 
1 

 
Cláudia Susana Rodrigues Araújo 

A candidata não cumpre o estipulado na alínea a) do ponto 5 do Aviso de 
Abertura de concurso que determina que os candidatos: 
a) possuam habilitação académica exigida para o exercício das funções 
inerentes ao posto de trabalho a que se candidatam. 

 
2 

Filipa Isabel Alves Carronto 
 

A candidata não cumpre o estipulado na alínea c) do ponto 5 do Aviso de 
Abertura de concurso que determina que os candidatos: 
c) possuam formação comprovada por certificado, traduzido em português ou 
na língua francesa, passado por instituto de línguas que ateste de forma 
expressa a proficiência linguística correspondente ao nível B2 do Quadro 
Europeu Comum de Referência para as Línguas. 

3 Ndèye Khady Sow 

A candidata não cumpre o estipulado nas alíneas a) e d) do ponto 5 do Aviso de 
Abertura de concurso que determina que os candidatos: 
a) possuam habilitação académica exigida para o exercício das funções 
inerentes ao posto de trabalho a que se candidatam;  
d) não estejam inibidos do exercício de funções públicas ou interditos para o 
exercício das funções a que se candidatam. 

4 Patrícia Gonçalves de Sousa 

A candidata não cumpre o estipulado na alínea c) do ponto 5 do Aviso de 
Abertura de concurso que determina que os candidatos: 
c) possuam formação comprovada por certificado, traduzido em português ou 
na língua francesa, passado por instituto de línguas que ateste de forma 
expressa a proficiência linguística correspondente ao nível B2 do Quadro 
Europeu Comum de Referência para as Línguas. 

 
 
 

Paris, 1 de fevereiro de 2021 
 

A Coordenadora do Ensino Português em França 
 

 
 
 

(Maria Adelaide da Silva Cristóvão)  


