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Aviso n.º 9 - 2016/2017 - Listas finais ordenadas dos horários 

n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 
 

 
Dando cumprimento ao definido no Ponto 2 do artigo 40º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de 

junho, publicam-se as listas finais ordenadas dos candidatos que se apresentaram a entrevista para os 
horários n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

Faz-se notar que, de acordo com a valoração dos critérios e subcritérios a concurso, todos os 
candidatos que não se apresentaram à entrevista têm uma classificação final de 0 (zero), resultante de: 
entrevista = 0 (uma vez que não compareceram); portfólio = 0 (uma vez que o mesmo não foi imprimido e 
entregue durante a entrevista); anos de experiência profissional = 0 (uma vez que os anos que foram 
indicados em plataforma não foram comprovados durante a entrevista). 
 
 

Horário n.º 1 
 

Número inicial de candidatos ao horário: 41 
Número de candidatos que se apresentaram a entrevista: 5 

Número de candidatos que desistiu/desistiu durante a entrevista/não apresentou portefólio: 5 
 

Posição Candidato Pontuação 

1º 7360595045 (*) 14,00 

2º 1961003260 12,80 

3º 2382015470 10,20 

4º 5389689305 9,60 

5º 9638847131 7,30 

    
(*) Candidato selecionado 

 
Nota: seleção realizada de acordo com os critérios e subcritérios definidos para o horário. Todos os 
documentos relativos ao processo podem ser consultados na EPAMAC, junto da Direção, com marcação 
prévia. 
 

 
Horário n.º 2 

 
Número inicial de candidatos ao horário: 18 

Número de candidatos que se apresentaram a entrevista: 3 
Número de candidatos que desistiu/desistiu durante a entrevista/não apresentou portefólio: 1 

 

Posição Candidato Pontuação 

1º 1413435769 (*) 14,30 

2º 2382015470 14,20 

3º 5389689305 14,00 
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(*) Candidato selecionado 
 
Nota: seleção realizada de acordo com os critérios e subcritérios definidos para o horário. Todos os 
documentos relativos ao processo podem ser consultados na EPAMAC, junto da Direção, com marcação 
prévia. 
 
 

 
Horário n.º 3 

 
Número inicial de candidatos ao horário: 20 

Número de candidatos que se apresentaram a entrevista: 4 
Número de candidatos que desistiu/desistiu durante a entrevista/não apresentou portefólio: 0 

 

Posição Candidato Pontuação 

1º 6231604969 (*) 14,60 

2º 1883008832 14,40 

3º 5389689305 13,00 

4º 1656678519 11,10 

    
(*) Candidato selecionado 

 
Nota: seleção realizada de acordo com os critérios e subcritérios definidos para o horário. Todos os 
documentos relativos ao processo podem ser consultados na EPAMAC, junto da Direção, com marcação 
prévia. 
 
 

 
Horário n.º 4 

 
Número inicial de candidatos ao horário: 30 

Número de candidatos que se apresentaram a entrevista: 4 
Número de candidatos que desistiu/desistiu durante a entrevista/não apresentou portefólio: 0 

 

Posição Candidato Pontuação 

1º 6984968194 (*) 14,50 

2º 8347981698 14,30 

3º 2164806565 14,20 

4º 5389689305 11,60 

    
(*) Candidato selecionado 

 
Nota: seleção realizada de acordo com os critérios e subcritérios definidos para o horário. Todos os 
documentos relativos ao processo podem ser consultados na EPAMAC, junto da Direção, com marcação 
prévia. 
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Horário n.º 5 
 

Número inicial de candidatos ao horário: 12 
Número de candidatos que se apresentaram a entrevista: 8 

Número de candidatos que desistiu/desistiu durante a entrevista/não apresentou portefólio: 0 
 

Posição Candidato Pontuação 

1º 9864180908 (*) 14,35 

2º 9684138318 13,30 

3º 2412109788 13,15 

4º 8016399916 12,60 

5º 4676466668 12,00 

6º 1365763943 11,85 

7º 4239258812 11,70 

8º 2303930952 11,25 

 
(*) Candidato selecionado 

 
Nota: seleção realizada de acordo com os critérios e subcritérios definidos para o horário. Todos os 
documentos relativos ao processo podem ser consultados na EPAMAC, junto da Direção, com marcação 
prévia. 
 
 

Horário n.º 6 
 

Número inicial de candidatos ao horário: 9 
Número de candidatos que se apresentaram a entrevista: 4 

Número de candidatos que desistiu/desistiu durante a entrevista/não apresentou portefólio: 0 
 

Posição Candidato Pontuação 

1º 2412109788 (*) 14,25 

2º 4676466668 13,50 

3º 1365763943 13,35 

4º 4239258812 11,70 

    
(*) Candidato selecionado 

 
Nota: seleção realizada de acordo com os critérios e subcritérios definidos para o horário. Todos os 
documentos relativos ao processo podem ser consultados na EPAMAC, junto da Direção, com marcação 
prévia. 
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Horário n.º 7 
 

Número inicial de candidatos ao horário: 11 
Número de candidatos que se apresentaram a entrevista: 7 

Número de candidatos que desistiu/desistiu durante a entrevista/não apresentou portefólio: 0 
 

Posição Candidato Pontuação 

1º 8016399916 (*) 13,75 

2º 2412109788 13,60 

3º 4676466668 13,30 

4º 1365763943 12,75 

5º 9684138318 12,00 

6º 4239258812 11,70 

7º 2303930952 11,45 

 
(*) Candidato selecionado 

 
Nota: seleção realizada de acordo com os critérios e subcritérios definidos para o horário. Todos os 
documentos relativos ao processo podem ser consultados na EPAMAC, junto da Direção, com marcação 
prévia. 
 
 

Horário n.º 8 
 

Número inicial de candidatos ao horário: 29 
Número de candidatos que se apresentaram a entrevista: 7 

Número de candidatos que desistiu/desistiu durante a entrevista/não apresentou portefólio: 1 
 

Posição Candidato Pontuação 

1º 8533093551 (*) 13,00 

2º 6341283555 12,10 

3º 6228802887 11,70 

4º 2413406581 10,60 

5º 6096212506 10,40 

6º 5759063111 10,20 

7º 8521473192 9,20 

 
(*) Candidato selecionado 

 
Nota: seleção realizada de acordo com os critérios e subcritérios definidos para o horário. Todos os 
documentos relativos ao processo podem ser consultados na EPAMAC, junto da Direção, com marcação 
prévia. 
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Horário n.º 9 

 
Número inicial de candidatos ao horário: 17 

Número de candidatos que se apresentaram a entrevista: 4 
Número de candidatos que desistiu/desistiu durante a entrevista/não apresentou portefólio: 1 

 

Posição Candidato Pontuação 

1º 9638847131 (*) 11,90 

2º 6341283555 10,40 

3º 2413406581 10,20 

4º 8521473192 9,20 

 
(*) Candidato selecionado 

 
Nota: seleção realizada de acordo com os critérios e subcritérios definidos para o horário. Todos os 
documentos relativos ao processo podem ser consultados na EPAMAC, junto da Direção, com marcação 
prévia. 
 
 

Horário n.º 10 
 

Número inicial de candidatos ao horário: 25 
Número de candidatos que se apresentaram a entrevista:  

Número de candidatos que desistiu/desistiu durante a entrevista/não apresentou portefólio: 0 
 

Posição Candidato Pontuação 

1º 8347981698 (*) 12,20 

2º 2164806565 12,10 

3º 1855295571 8,90 

 
(*) Candidato selecionado 

 
Nota: seleção realizada de acordo com os critérios e subcritérios definidos para o horário. Todos os 
documentos relativos ao processo podem ser consultados na EPAMAC, junto da Direção, com marcação 
prévia. 
 
 
 

EPAMAC, Rosém, Marco de Canaveses, 15 de setembro de 2017 

 

O Diretor, 

______________________________ 

João Miguel dos Santos Gonçalves 
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