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PARECER/VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO/DESPACHO 

INFORMAÇÃO DE SERVIÇO N.º 0445/D.G./2021                            PARA: Conselho Diretivo 

DATA: 15/07/2021 
 

ASSUNTO 

Homologação da lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no 

concurso para o preenchimento de dois lugares do mapa de pessoal do Instituto do 

Cinema e do Audiovisual, I.P. – técnico superior de gestão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

O júri do procedimento concursal para escolha dos lugares acima indicados, após finalizar a 

avaliação dos candidatos, e não obtendo alegações dos candidatos durante o processo da audiência 

dos interessados, submete a homologação do dirigente máximo do serviço a lista unitária de 

ordenação final dos candidatos aprovados, relativa ao procedimento concursal comum de 

recrutamento para o preenchimento de dois postos de trabalho em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e categoria de técnico superior, aberto 

pelo Aviso (extrato) n.º 2930/2021 publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 34, de 18 de 

fevereiro de 2021. 

 

A Presidente,  O Primeiro Vogal Efetivo,  O Segundo Vogal Efetivo, 
 
 
 

        __________________ _______________________   _________________________ 

Homologo lista unitária de ordenação 
final dos candidatos, relativa ao 
procedimento concursal comum de 
recrutamento para o preenchimento 
de dois postos de trabalho em regime 
de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado 
para carreira e categoria de técnico 
superior, aberto pelo Aviso (extrato) 
n.º 2930/2021 publicado na 2.ª série 
do Diário da República, n.º 34, de 18 
de fevereiro de 2021 
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Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público 

na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 

tendo em vista o preenchimento de dois postos de trabalho da carreira unicategorial de 
técnico superior, conforme caraterização do mapa de pessoal da Instituto do Cinema e do 

Audiovisual, I.P., publicitado através Aviso (extrato) n.º 2930/2021 publicado na 2.ª série 
do Diário da República, n.º 34, de 18 de fevereiro de 2021, e da publicação integral do 

aviso de abertura na BEP com o código de oferta OE202102/0408. 
 

 

LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS 

 

Nos termos conjugados do disposto no artigo 26.º e no n.º 1 do 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 

30 de abril, publicita-se, após a conclusão dos métodos de seleção, a seguinte lista unitária de 

ordenação final dos candidatos aprovados: 

Nome da Candidata 
Classificação 
na Prova de 

Conhecimentos 

Classificação 
na Entrevista 

Profissional de 
Seleção 

Classificação 
Final 

Resultado 

Joaquim Rafael Carreira Gomes 12,00 10,00 11,40 Aprovado 

 

Lisboa, 15 de julho de 2021 

 

A Presidente 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

O Primeiro Vogal Efetivo,    O Segundo Vogal Efetivo, 
 
 
 
 
       _____________________________       ________________________________ 
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