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Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria de Assistente 

Técnico, tendo em vista assegurar necessidades permanentes, e constituição de reserva de recrutamento interna 

para o mesmo posto de trabalho, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, 

tendo em vista assegurar necessidades transitórias a exercer no Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio, Almada. 

 

Homologação da Lista de Ordenação Final dos Candidatos 

Código de oferta BEP: OE202008/0319 

1 - Nos termos do n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se pública a Homologação da 

Lista de Ordenação Final dos Candidatos, no âmbito do Procedimento concursal comum de recrutamento para o 

preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado para a carreira e categoria de Assistente Técnico, tendo em vista assegurar necessidades 

permanentes, e constituição de reserva de recrutamento interna para o mesmo posto de trabalho, em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, tendo em vista assegurar necessidades transitórias a 

exercer no Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio, Almada, aberto pelo aviso (extrato) n.º 11600/2020, publicado 

no Diário da República, 2ª série - n.º 155 – 11 de agosto de 2020, homologada por despacho da Diretora do 

Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio, Almada, de 03 de fevereiro de 2021, que foi notificada aos candidatos e 

encontra-se afixada em local visível e público nas instalações da Escola sede do Agrupamento de Escolas, sita na 

Rua Doutor Alberto Araújo, Vale Figueira, e publicitada na página eletrónica https://www.ae-danielsampaio.pt, 

tudo nos termos do n.º 4 e 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 

2 – Do despacho de homologação da referida Lista pode ser interposto recurso hierárquico, nos termos do artigo 

31.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 
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                                     Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Homologada 

SIGRHE 
(nº utilizador) 

Classificação Final 

5968826878 16,28 

1056361174 16,07 

4095593180 15,62 

5476579621 15,59 

8317255050 14,71 

3852650887 14,69 

9322819081 14,63 

7457022988 14,45 

5878309602 14,29 

9559968947 14,14 

3253789825 13,80 
 

 

 

                   

Sobreda, 03 de fevereiro de 2021 

 

 

A Diretora 

 

 

  Sara Moura 
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