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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 um posto de trabalho da carreira unicategorial de 

técnico superior, conforme caraterização do mapa de pessoal da Cinemateca Portuguesa – 

Museu do Cinema, I.P., publicitado através Aviso (extrato) n.º 18233/2020, publicado na 

2.ª série do Diário da República, n.º 220, de 11 de novembro de 2020, e da publicação 

integral do aviso de abertura na BEP com o código de oferta OE202011/0362. 

 

PROPOSTA DE LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL 

 

1. 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 

proposta de 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 

Ana Sofia Lourenço Polónia 18,00 17,00 17,70 Aprovada 

2. A interessada será notificada para a audiência prévia, por e-mail, e dispõem de um 

prazo de 10 dias úteis após a notificação para que, caso assim o entenda, pela mesma via e 

utilizando o formulário tipo disponível no site da Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, 

I.P., diga por escrito o que se lhes oferecer sobre o assunto. 

Lisboa, 22 de dezembro de 2020 
 

O Presidente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Primeiro Vogal Efetiva, 

 

 

 

 

A Segunda Vogal Efetiva, 

 

 

 


		2020-12-22T16:50:53+0000
	EUGÉNIA MARIA DA SILVA GONÇALVES


		2020-12-22T18:10:37+0000
	ISABEL JULIANA SCHEDEL AROUCA


		2020-12-22T18:47:40+0000
	RUI MANUEL CARTAXO MACHADO




