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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

Aviso n.º 1416/2021

Sumário: Audiência prévia da lista unitária final referente ao procedimento concursal comum para 
contratação de oito assistentes operacionais (auxiliar de ação educativa).

No âmbito do procedimento concursal comum para constituição da relação jurídica de em-
prego público por tempo indeterminado para ocupação de oito postos de trabalho da carreira e 
categoria de Assistente Operacional, inerente à área funcional de auxiliar de ação educativa, cujo 
edital foi publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 6 de janeiro de 2017, na Bolsa de 
Emprego Público com o código de oferta n.º OE201701/0089, e nos termos do disposto da al. d), 
do n.º 3, do artigo 30.º e n.º 1 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, conjugado com os artigos 121.º a 122.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
notificam -se todos candidatos admitidos ao procedimento concursal, para audiência prévia da lista 
unitária de ordenação final, para se pronunciarem, se assim o entenderem, no prazo de 10 dias 
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República. A lista 
encontra -se afixada no placard desta Câmara Municipal, sito na Praça Dr. António Lacerda, 4980 -620 
Ponte da Barca, bem como se encontra disponível na página eletrónica desta Câmara Municipal 
(www.cmpb.pt). Para o efeito deverão utilizar o formulário de audiência prévia, disponível na nossa 
página eletrónica, em www.cmpb.pt, no menu Serviços/Recursos Humanos/Procedimentos Con-
cursais/Formulários.

Os candidatos ficam, ainda, notificados que o processo pode ser consultado na Secção de Re-
cursos Humanos desta Câmara Municipal todos os dias úteis da semana, das 09.00 às 12.30 horas 
e das 14.00 às 17.30 horas, mediante marcação prévia.

6 de janeiro de 2021. — O Presidente do Júri, José Pedro de Oliveira Carneiro.
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