Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de
pessoal docente do ensino português no estrangeiro, para o cargo de leitor de
língua e cultura portuguesas, ao nível do ensino superior e organismos
internacionais
LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS

ID da
candidatura

Nome

Motivo de
exclusão

1275

ANA SOFIA CORGA VIEIRA

c), n(4)

1207

ANDREIA FRAGATA OLIVEIRA BOIA

1052

ANTÓNIO FERNANDO DE VASCONCELOS NOGUEIRA

1025

BRUNA SOFIA ANCIÃES LOURENÇO FERNANDES CORREIA

a), b), c), i)

1048

CARLA MARA NEPOMUCENO

a), b), c) ,j)

1026

CARLA MIRELLA FAÇANHA ADRIANO

1013

CARLOS WENDER SOUSA SILVA

1078

CLAUDIA SOFIA DOS SANTOS LUCAS

a), b) ,m)

1088

CLAUDIO PARMIGIANI

h), l), m)

1216

DELFIM CORREIA DA SILVA

Desistiu

1101

DIOCLECIANO JOÃO RAÚL NHATUVE

m), p)

1247

ELSA MARIA SARAIVA MARUJO

i), m)

1046

ELSA MARIA SARAIVA MARUJO

i), m)

1083

GABRIELA GOMES DE OLIVEIRA

c), ,j)

1290

HELENA ISABEL FERNANDO DE SALES

1022

HÉLOÏSE ELISABETH MARIE-VINCENT GHISLAINE DUCATTEAU

1023

JAIME ANDRÉ CONDE SANTOS

1090

MARGARIDA ASSIS PACHECO BAK GORDON

m)

1287

MARIANA FILIPA DA COSTA SOLHEIRO

m)

1161

MARIA JOSÉ FERREIRA HOMEM RIBEIRO

1291

MARTA SOFIA TAVARES LOPES

1255

NUNO MIGUEL DE BRITO E SOUSA TEIXEIRA

1050

PAULO PLACIDO RODRIGUES NETO

m), j)

1027

PEDRO MANUEL DE OLIVEIRA BERNARDO

c), m)

1008

PEDRO PEIXOTO LIMA PATRÍCIO ÁLVARES

m)

1171

RAQUEL JOÃO DE ALMEIDA SANTOS GONÇALVES CARINHAS

i)
m), p)

j)
j), I)

m)
h), l)
a), b), c)

Desistiu
i), m)
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m), n )(2), q)

Desistiu
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LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS
ID da
candidatura
1135

PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS

1092

ROSA PAULA MONTEIRO VALADARES

1112

SANDRA ISABEL DOS SANTOS CARDOSO

1189

SUSANA DUARTE SALVADOR

1158

TATIANA GUZEVA

1267

THÂNISIA MARCELLA ALVES CRUZ

1051

VINICIUS ALVES

Código

Motivo de
exclusão

Nome

j), m)
m)
c), i), m)
a), b)
i), m), p)
a), b), c), h), i), j)
j)

Motivo 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 (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)

i)

Por não comprovar com documentação a posse de, pelo menos, um dos requisitos exigidos no ponto 1.3
do Capítulo IV do Aviso de Abertura (domínio de língua estrangeira - leitores).

j)

Por não apresentar 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 e por não ter
apresentado o documento de autorização para o exercício de funções docentes
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LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS
Código

Motivo de Exclusão

l)

Por não ter apresentado o documento de autorização para o exercício de funções docentes (Candidatos
nacionais da U.E).

m)

Por não possuir requisito previsto para o exercício de funções de Leitor (1.2. 2. do Capítulo IV do Aviso
de Abertura)

n)

Candidaturas com mais de uma língua e que, por não comprovarem com documentação a posse de, pelo
menos, um dos requisitos exigidos nos pontos 1.3 do Capítulo III do Aviso de Abertura (domínio de língua
estrangeira - leitores), a: (1) - alemão; (2) espanhol; (3) – francês; (4) – inglês

o)

Candidaturas entregues fora do prazo

p)

Por não possuir requisito previsto para o exercício de funções de Leitor (1.2.3. do Capítulo IV do Aviso
de Abertura)

q)

Por não apresentar o respetivo reconhecimento, por universidade portuguesa, do grau académico
obtido em universidades estrangeiras

Lisboa, 5 de junho de 2021.

Pel’O Presidente do Júri
Assinado por : PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA
ALVES CARLOS
Num. de Identificação: BI10281294
Data: 2021.06.05 08:11:30+01'00'
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