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MOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS_2019 
 

 

1º TRIMESTRE 
Saídas: 

 

Óbito: 

 Jorge Alberto Fernandes, Assistente Operacional, em 25 de fevereiro. 

 

 

Mobilidade na Categoria entre dois Órgãos: 

 Ana Carla Teixeira Mesquita, Técnica Superior, com efeitos a 1 de março. 

 

 

2º TRIMESTRE 
Saídas: 

 

Aposentação: 

 António Manuel Marújo, Assistente Operacional, com efeitos a 1 de abril. 

 

 Maria de Lurdes Ribeiro de Sousa, Assistente Operacional, com efeitos a 1 de 

abril. 

 

 Armando dos Santos Ferreira, Assistente Operacional, com efeitos a 1 de maio. 

 

 

Entradas: 

 

Procedimento Concursal: 

 Bruno Alberto Cardoso Morgado, Assistente Operacional (sapador florestal), com 

efeitos a 1 de abril, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo incerto. 

 

 Pedro Miguel Figueiredo dos Santos, Assistente Operacional (sapador florestal), 

com efeitos a 1 de abril, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo incerto. 

 

 Manuel Armindo Morais, Assistente Operacional (sapador florestal), com efeitos a 

1 de abril, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo incerto. 

 

 Carlos João Ferreira Cortez, Assistente Operacional (sapador florestal), com 

efeitos a 1 de abril, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo incerto. 
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 Normando Joaquim Guedes Tiago, Assistente Operacional (sapador florestal), com 

efeitos a 1 de abril, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo incerto. 

 

 Ana Cristina Pereira Correia, Técnica Superior, com efeitos a 1 de abril, em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, pelo 

período de três anos. 

 

 Joana Teixeira Alves Vaz Salgado Baía, Técnica Superior, com efeitos a 1 de abril, 

em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, 

pelo período de três anos. 

 

 Susana Melo Freitas, Técnica Superior, com efeitos a 1 de abril, em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, pelo período de 

três anos. 

 

 Valéria Campos Calé, Técnica Superior, com efeitos a 1 de junho, em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado - Programa de 

regularização extraordinária de vínculos precários. 

 

 Saudade do Rosário Seramota Lopes, Técnica Superior, com efeitos a 1 de junho, 

em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado - 

Programa de regularização extraordinária de vínculos precários. 

 

 João Manuel Gomes Pinheiro Balsa Sequeira, Técnico Superior, com efeitos a 1 

de junho, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado - Programa de regularização extraordinária de vínculos precários. 

 

 César Filipe Estrela dos Santos, Técnico Superior, com efeitos a 1 de junho, em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado - 

Programa de regularização extraordinária de vínculos precários. 

 

 Mauro Alexandre Veríssimo Catarino, Técnico Superior, com efeitos a 1 de junho, 

em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado - 

Programa de regularização extraordinária de vínculos precários. 

 

 

3º TRIMESTRE 
Saídas: 

 

Aposentação: 

 Carlos António Gomes Lima Castro, Assistente Operacional, com efeitos a 1 de 

julho. 

 

 Fernando Manuel Bebiano, Assistente Técnico, com efeitos a 1 de agosto. 

 

 António Joaquim Correia, Assistente Operacional, com efeitos a 1 de setembro. 
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Mobilidade na Categoria entre dois Órgãos: 

 Adelaide Maria Morando Carpinteiro, Técnica Superior, com efeitos a 19 de 

julho. 

 

 

Entradas: 

 

Procedimento Concursal: 

 Manuel João da Cruz Teixeira, Assistente Operacional, com efeitos a 22 de julho, 

em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado - 

Programa de regularização extraordinária de vínculos precários. 

 

 Sílvio de Jesus Vaz, Assistente Operacional, com efeitos a 22 de julho, em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado - Programa 

de regularização extraordinária de vínculos precários. 

 

 Ana Daniela Pires Januário, Assistente Operacional, com efeitos a 22 de julho, em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado - 

Programa de regularização extraordinária de vínculos precários. 

 

 Carina Mónica Machado Faneca, Assistente Operacional, com efeitos a 22 de 

julho, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado - Programa de regularização extraordinária de vínculos precários. 

 

 Maria da Graça Trigo, Assistente Operacional, com efeitos a 22 de julho, em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado - 

Programa de regularização extraordinária de vínculos precários. 

 

 Maria Fernanda Carneiro, Assistente Operacional, com efeitos a 22 de julho, em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado - 

Programa de regularização extraordinária de vínculos precários. 

 

 

4º TRIMESTRE 
Saídas: 

 

Aposentação: 

 Artur Augusto Santos, Encarregado Operacional, com efeitos a 1 de outubro. 
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