Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de
pessoal docente do ensino português no estrangeiro, para o cargo de professor,
compreendendo os níveis da educação pré-escolar, do ensino básico (1.º, 2.º e
3.º ciclos) e do ensino secundário
LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS

ID da
candidatura

Nome

Motivo de exclusão

1176

AGOSTINHO RODRIGUES OLIVEIRA

1254

ALINE MIYUKE MIYAMOTO

1165

ANA CRISTINA DA SILVA MARQUES DA COSTA

w)

1279

ANA SOFIA CORGA VIEIRA

c)

1210

ANABELA DE BARROS GREGÓRIO PIRES COSTA

v)

1253

ARLETE MANUELA BRITES DE OLIVEIRA RODRIGUES

v)

1103

ASHLEY DA SILVA DANAIA

k)

1122

BELISA ANDREIA FERNANDES MACHADO

u)

1049

CARLA MARA NEPOMUCENO

1014

CARLOS WENDER SOUSA SILVA

1140

CHANTAL LUIS DA SILVA

k), n), w), t), gg), ll)

1142

CHANTAL LUIS DA SILVA

k), w), t), ll)

1087

CLAUDIO PARMIGIANI

1062

DANIELA LEITE GUIMARÃES

1043

ELISA SOUSA DOS SANTOS FERREIRA

1227

ELSA MARIA AFONSO CAVACO

a), b), c)

1100

ELSA MARIA ESTEVES MARTINS

a), c), n), gg)

1099

ELSA MARIA ESTEVES MARTINS

a), c), n)

1045

ELSA MARIA SARAIVA MARUJO

1245

ELSA MARIA SARAIVA MARUJO

1214

FERNANDA MARIA RAMOS NASCIMENTO
LOUREIRO

1226

FILIPA DANIELA LOPES FERREIRA

n)

1157

FILOMENA FERNANDES GONÇALVES

gg)

1123

FRANCE RAIMUNDO CHAVANE

a), b), k), w), ll)

1084

GABRIELA GOMES DE OLIVEIRA

k), v), w), jj), ll)

1031

GEORGE MANUEL FERNANDES GOMES

n)
k), w), jj), ll)

k), v), w), jj), ll)
k), w), jj), ll)

k), ll)
a), b), c)
w)

a), b), k), n), t), w), ll), gg)
k), n), t), w), ll)
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a), c), n)

k), w), ll)
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LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS
ID da
candidatura

Nome

Motivo de exclusão

1168

GONÇALO ALEXANDRE MOURA COIMBRA

1024

GUSTAVO LIMA SANTOS

1218

HELDER FILIPE JARDIM ALVES

a), b), c), h), k), p), v), ll), gg)

1213

HELDER FILIPE JARDIM ALVES

a), b), c), gg)

1192

INÊS GONÇALVES DA SILVA

1197

INÊS ISABEL PINHEIRO SANTOS

1242

ISABEL MARGARIDO

cc)

1134

JOSÉ FERNANDO RIBEIRO PEDROSA

n)

1073

JOSÉ PAULO ANTUNES FILIPE

w)

1244

JULIANA CATARINA FERNANDES DIAS OLIVEIRA DA
ROCHA

1072

MARIA MADALENA BORGES DE SOUSA D’OREY

1241

MARIA PAULA DOS SANTOS CUNHA

ll)

1266

MARIA TERESA GONÇALO TEIXEIRA MARTELO

w)

1256

MARIANA FILIPA DA COSTA SOLHEIRO

1292

MARTA SOFIA TAVARES LOPES

1223

MÓNICA VASCONCELOS DOS SANTOS

k), v), w), jj), ll)

1148

NELSON MIGUEL DOS SANTOS NARES

w)

1061

PATRÍCIA DE JESUS SEVERO E BUGALHO CAROCHA

1020

PAULA CRISTINA MIRA DOS SANTOS

n)

1017

PAULA CRISTINA MIRA DOS SANTOS

a), b), n), gg)

1064

PEDRO CARVALHIDO ESTEVES

k), p), t), v), ll)

1009

PEDRO PEIXOTO LIMA PATRÍCIO ÁLVARES

k), p), t), v), ll)

1136

PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS

k), v), w), jj), ll)

1125

ROSA PAULA VALENTE COUTO

1113

SANDRA ISABEL DOS SANTOS CARDOSO

c), k), n), u), v), w), ll)

1212

SANDRA MIRIAM RODRIGUES CORREIA

v)

1191

SOFIA LOPES FERREIRA

c)

k), w), ll)
k), u), v), w), jj), ll)

n)
k), u), v), w), ll)

a), c), n)
c), k), n), p), t), v), ll)

k), n), t), v), w), ll)
n)

a), b), c)

n)
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LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS
ID da
candidatura

Nome

Motivo de exclusão

1187

SUSANA DUARTE SALVADOR

1268

SÍLVIA ALEXANDRA SIMÕES DOS SANTOS

1269

THÂNISIA MARCELLA ALVES CRUZ

1057

VERA LÚCIA BESSA COUTINHO

a), b)
n)
k), u), v), w), ll), jj)
c)

Legenda:
Código

Motivos de Exclusão

a)

Por não apresentar declaração de consentimento informado (Ponto 1.1 do Capítulo VI)

b)

Por não apresentar declaração de consentimento expresso (Ponto 1.2 do Capítulo VI)

c)

Por não apresentar documento de identificação / documento de identificação completo (Ponto 1.2
do Capítulo VI)

d)

Por não apresentar documento de identificação indicado (Ponto 1.2 do Capítulo VI)

e)

Por não comprovar o n.º de documento de identificação (Comprovativo de candidatura)

f)

Por não comprovar a data de nascimento com documentação (Comprovativo de candidatura)

g)

Por não comprovar a nacionalidade com documentação (Comprovativo de candidatura)

h)

Por não apresentar certidão comprovativa de habilitações (Ponto 1.3 do Capítulo VI)

l)

Por não comprovar com documentação a data de conclusão da formação inicial / qualificação
profissional (Ponto 1.3 do Capítulo VI)
Por não comprovar com documentação a classificação da formação inicial / qualificação profissional
(Ponto 1.3 do Capítulo VI)
Por não comprovar com documentação que possui habilitação/qualificação profissional (Ponto 1.4 a
1.4.4 do Capítulo III)
Por não apresentar documento comprovativo de prática pedagógica no grupo de recrutamento em
que se encontra profissionalizado (Ponto 1.5 do Capítulo VI)

m)

Por não indicar corretamente o nome (Comprovativo de candidatura)

i)
j)
k)

n)
o)

Por não comprovar com documentação a posse de, pelo menos, um dos requisitos exigidos domínio de língua estrangeira (Ponto 1.4 do Capítulo VI)
Por não indicar domínio da língua estrangeira no comprovativo de candidatura (Ponto 1.3 a 1.3.3 do
Capítulo III)
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LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS
Código

Motivos de Exclusão

x)

Por não apresentar documento comprovativo da habilitação profissional para a docência do
português (Ponto 2 do Capítulo III)
Por não apresentar documento comprovativo de proficiência linguística, traduzido em português e
passado por instituto de línguas ou por outra instituição legalmente habilitada para o fazer,
correspondente ao nível C2 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, do Conselho
da Europa (Ponto 2 do Capítulo III)
Por não apresentar comprovativo de habilitação profissional devidamente traduzido (Ponto 1.6 do
Capítulo VI)
Por não comprovar com documentação o grau académico (Ponto 1.2.1 do Capítulo III e Ponto 1.3
do Capítulo VI)
Por não comprovar ser titular de habilitações legalmente exigidas para a docência (Ponto 1.4 a
1.4.4 do Capítulo III)
Por não comprovar possuir requisito habilitacional para a educação pré-escolar (Ponto 1.4.1 do
Capítulo III)
Por não comprovar possuir requisito habilitacional para o 1.º e 2.º ciclos do ensino básico (Ponto
1.4.2 do Capítulo III)
Por não comprovar possuir requisito habilitacional para o 3.º ciclo do ensino básico e para o ensino
secundário (Ponto 1.4.3 do Capítulo III)
Por não comprovar possuir requisito habilitacional para o 3.º ciclo do ensino básico e para o ensino
secundário (Ponto 1.4.4 do Capítulo III)

y)

Por não comprovar com documentação o domínio da língua alemã (Ponto 1.4 do Capítulo VI)

z)

Por não comprovar com documentação o domínio da língua catalã (Ponto 1.4 do Capítulo VI)

aa)

Por não comprovar com documentação o domínio da língua espanhola (Ponto 1.4 do Capítulo VI)

bb)

Por não comprovar com documentação o domínio da língua francesa (Ponto 1.4 do Capítulo VI)

cc)

Por não comprovar com documentação o domínio da língua inglesa (Ponto 1.4 do Capítulo VI)

dd)

Por não comprovar com documentação o domínio da língua italiana (Ponto 1.4 do Capítulo VI)

ee)

Por não comprovar com documentação o domínio da língua neerlandesa (Ponto 1.4 do Capítulo VI)

ff)

Candidato (a) excluído (a) parcialmente por, ao apresentar candidatura a várias línguas estrangeiras,
não comprovar com documentação o domínio da língua estrangeira a y), z), aa), bb), cc), dd), ee)

gg)

Candidatura anulada por estar repetida

hh)

Candidato (a) excluído (a) parcialmente por, ao apresentar candidatura a vários níveis de ensino,
não comprovar com documentação possuir habilitação para u), v), w), x)

ii)

Candidatura rececionada fora de prazo

jj)

Não apresenta cartão de cidadão ou bilhete de identidade com a menção ao Tratado de Amizade,
Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, assinado
em Porto Seguro em 22 de abril de 2000, ou a Certidão da Conservatória dos Registos Centrais onde
conste o averbamento da atribuição do Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, devendo,
ainda, reunir para o efeito o respetivo reconhecimento do grau académico, por universidade
portuguesa.

p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
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LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS
Código

Motivos de Exclusão

ll)

Por não comprovar possuir qualificação profissional para o grupo de recrutamento indicado.

mm)

Documentação submetida em suporte digital danificado

Lisboa, 7 de junho de 2021.

Pel’O Presidente do Júri
Assinado por : PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA
ALVES CARLOS
Num. de Identificação: BI10281294
Data: 2021.06.07 16:09:48+01'00'
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