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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 10086/2021 publicado na 

2.ª série do Diário da República, n.º 104, de 28 de maio de 2021, e da publicação integral 

do aviso de abertura na BEP com o código de oferta OE202105/0901. 

 

LISTA DE CANDIDATOS A ADMITIR E A EXCLUIR 

 
CANDIDATOS PROPOSTOS PARA EXCLUSÃO (ORDEM ALFABÉTICA) 

Nome do Candidato Motivo de exclusão 

Bárbara Carvalho Portalegre a) 

Bruna Oliveira Dias a) 

Isabel Maria de Azevedo Alves a) 

Fundamentos de exclusão: 

a) Não detém vínculo de emprego público por tempo indeterminado, conforme exigido 

no n.º 7.1 do Aviso de abertura do procedimento concursal; 

Os candidatos serão notificados para a audiência de interessados, por e-mail, e dispõem de 

um prazo de 10 dias úteis após a notificação para que, pela mesma via e utilizando o 

formulário tipo disponível no site da Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, I.P., digam 

por escrito o que se lhes oferecer sobre o assunto. 

 

CANDIDATOS ADMITIDOS (ORDEM ALFABÉTICA) 
 

Nome do Candidato 

Lucinda Elisabete Fortuna Carvalho Baptista 

Cidália Reis dos Santos 

Alzira Cristina Pereira Neves 

Os candidatos serão notificados, por e-mail, da sua admissão e serão também oportunamente 

notificados para a realização dos métodos de seleção, com uma antecedência máxima de 5 

(cinco) dias úteis relativamente à data de realização do mesmo. 

 

CANDIDATO ADMITIDO CONDICIONALMENTE  
 

Nome do Candidato 

João Paulo Martins Mota 
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O candidato será notificado da sua admissão condicional, por e-mail, e dispõe de um prazo de 

5 dias úteis após a notificação para que, pela mesma via, entregue os documentos que lhe 

forem solicitados. Se o candidato admitido condicionalmente entregar os documentos 

solicitados, dentro do prazo definido, será admitido de forma definitiva e, como tal, 

oportunamente notificado para a realização dos métodos de seleção, com uma antecedência 

máxima de 5 (cinco) dias úteis relativamente à data de realização dos mesmos. Caso o 

candidato admitido condicionalmente não entregue, dentro do prazo definido, os documentos 

solicitados, em falta para a correta e completa formalização da sua candidatura, será 

excluído do presente procedimento concursal.  

 

 
Lisboa, 25 de junho de 2021 
 
 

O Presidente, 

 

 

 

 

 

 

A Primeiro Vogal Efetiva, 

 

 

 

 

 

 

A Segunda Vogal Suplente, 

 

 

 

 

 

 


		2021-06-25T17:53:14+0100
	ISABEL JULIANA SCHEDEL AROUCA


		2021-06-25T17:57:46+0100
	Cátia Sofia Soares Reis


		2021-06-25T18:19:44+0100
	Rui Manuel Cartaxo Machado




