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ATA N.º 3 

Ao vigésimo sexto dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois reuniu o júri do procedimento 

concursal para ocupação de dois postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em 

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

Operacional do mapa de pessoal do Instituto Superior Técnico, para a área de Gestão e 

manutenção de instalações e equipamentos – Operários Polivalentes, aberto pelo Aviso n.º 

2703/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 28, de 09 de fevereiro de 2022. 

O júri foi constituído por Hugo Filipe Rocha Pinheiro Silva, Coordenador da Área de Instalações 

e Equipamentos e Presidente do Júri, por Afonso Epifânio da Franca, Coordenador do Núcleo 

de Manutenção e primeiro vogal, e por António Luís Vieira da Luz Araújo Sol, Coordenador do 

Núcleo de Técnicos & Administrativos e Bolseiros da Direção de Recursos Humanos, e primeiro 

vogal suplente, em substituição do segundo vogal efetivo. 

A reunião teve como objetivo a avaliação da prova de conhecimentos, a qual foi realizada no dia 

5 de abril, nas instalações do campus da Alameda do Instituto Superior Técnico. 

Dos 6 (seis) candidatos admitidos, apresentaram-se e realizaram a prova 2 (dois) candidatos.  

Na sequência da avaliação da prova, foram aprovados 2 (dois) candidatos. 

O júri elaborou a lista anexa onde constam os candidatos aprovados bem como as respetivas 

classificações, a qual, para os devidos efeitos, faz parte integrante da presente ata. 

Na sequência das deliberações tomadas, proceder-se-á à convocatória de ambos os candidatos 

para a fase de Avaliação Psicológica. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 
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LISTA DE RESULTADOS OBTIDOS  

NA PROVA DE CONHECIMENTOS 

Procedimento concursal para ocupação de dois postos de trabalho em regime de 

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

de Assistente Operacional do mapa de pessoal do Instituto Superior Técnico, para a área de 

Gestão e manutenção de instalações e equipamentos – Operários Polivalentes, aberto pelo 

Aviso n.º 2703/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 28, de 09 de fevereiro de 

2022. 

 

Nome do Candidato Resultado 

Aldo Rodrigues Vaz da Conceição Vera Cruz a) excluído 

António Augusto Rodrigues Marques a) excluído 

Bruno Miguel Dias Pereira Vieira 11 valores 

José Manuel Raposo Caetano a) excluído 

Mário Nélio Soares Aleixo Da Silva 14 valores 

Rui Quinta a) excluído 

 

a) – Candidato excluído por não ter comparecido à realização da prova de conhecimentos. 

 

 
O Júri, 

 

 
Hugo Filipe Rocha Pinheiro Silva  

Presidente 

 

 

 

Afonso Epifânio da Franca 
Vogal 

 

 

António Luís Vieira da Luz Araújo Sol 
Vogal 
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