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Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
Aviso n.º 13025/2019
Sumário: Publicação da lista unitária de ordenação final referente ao procedimento concursal
aberto pelo Aviso n.º 15009/2018.

1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna -se pública a lista
unitária de ordenação final, homologada por despacho do Diretor-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos, de 11 de julho de 2019, do procedimento de concursal para preenchimento de 1 posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 15009/2018
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 201, de 18 de outubro de 2018.
Lista de ordenação final
Candidatos Aprovados

Prova
de Conhecimentos

Entrevista
Profissional
de Seleção

Classificação
Final

Hugo Daniel Dias Branco Abelho . . . . . . . . .
Anastácio José Martins Lopes . . . . . . . . . . . .

14 Valores
11 Valores

15 Valores
12 Valores

14,3 Valores
11,3 Valores

2 — Nos termos e para os efeitos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, conjugado com o disposto na
alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, ambos da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, notificam-se os
candidatos, que a lista unitária de ordenação final devidamente homologada se encontra afixada
no “local de estilo” da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, sita
na Avenida de Brasília, em Lisboa, encontrando-se igualmente disponível na respetiva página
eletrónica.
24/07/2019. — A Diretora de Serviços de Administração Geral, Fernanda Bernardo.
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