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         Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar – Guimarães (150812) 

             Escola EB 2,3 Abel Salazar – Ronfe, Guimarães (343638) 

CONCURSO DE CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS PSICÓLOGO 

(DL n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo DL n.º 83-A/2014, de 23 de maio.) 

LISTA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS 

Candidato Fundamento 

Ana Ferreira Barbosa 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 

Ana Isabel Dias Soares 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 

Andreia Filipa Martins Gonçalves Pinho 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 

Ângela Renata dos Santos Correia 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 

Carla Filipa de Carvalho Mendes 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 

Carolina Alexandra Mota da Cunha Carvalheiras 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 

Catarina Oliveira Rocha 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 

Cátia Vanessa Miranda Pacheco 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 

Dulce Helena Rabaça Almeida 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 

Fernanda Augusta Freitas Esteves Pereira 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 

João Filipe Madeira da Silva Freire 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 

Manuel António Slva Lima 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 

Maria Goreti Pinto Moreira 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 

Mariana Filipa Fonseca Andrade 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 

Sandra Cristina Janeiro Fontenete 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 

Tânia Lúcia Martins Neto 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 

Tânia Marlene Teixeira Moreira 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 

Tatiana Daniela Lopes Gonçalves 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 

Vera Lúcia Araújo de Almeida 
Excluído por incumprimentos do estipulado quanto ao envio de 
portfólio para a avaliação curricular. 
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