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 MUNICÍPIO DE PENICHE

Aviso (extrato) n.º 8697/2020

Sumário: Remarcação de provas de conhecimentos escritas — assistentes técnicos.

Remarcação de Provas de Conhecimentos Escritas — Assistentes Técnicos

Processo n.º40/02 -06 (2019)

Em cumprimento do disposto na Portaria n.º 125 -A/2019 de 30 de abril, e conforme o 
ponto 11.1 dos Avisos Integrais de Abertura OE201912/0532 — Ref.ª a) — Dois (2) postos de 
trabalho na carreira/categoria de Assistente Técnico — Secção de Recursos Humanos — Divisão 
de Administração e Finanças (DAF); OE201912/0534 — Ref.ª b) — Um (1) Posto de trabalho 
na carreira/categoria de Assistente Técnico — Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgão 
Municipais — Divisão de Administração e Finanças (DAF); OE201912/0539 — Ref.ª d) — Um (1) 
Posto de trabalho na Carreira/Categoria de Assistente Técnico — Secção de Património e Apro-
visionamento — Divisão de Administração e Finanças (DAF); OE201912/0540 — Ref.ª e) — Dois 
(2) Postos de trabalho na Carreira/Categoria de Assistente Técnico — Setor de Licenciamen-
to — Gestor de Procedimento — Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU); para 
o preenchimento de postos em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, correspondente ao Processo n.º 40/02 -06 (2019), publicado pelo Aviso (extrato) 
n.º 46/2020 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 02 de janeiro de 2020 e consi-
derando que as Provas de Conhecimentos Escritas das referências anteriormente mencionadas 
foram adiadas conforme o meu despacho de 13 de março, tendo sido essa informação disponi-
bilizada no site e nas redes sociais do Município, afixada no átrio do Edifício Cultural Municipal, 
nas instalações da ESTM, e ainda, remetida por correio eletrónico aos candidatos bem como 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 60 de 25 de março — Aviso n.º 5061/2020, torno 
público as novas datas para a realização das referidas provas nos seguintes termos: 

Referência Área
Data

para realização
da PCE

Dia da semana Local para a realização da PCE Início
da PCE

Advertência aos can-
didatos — devem 
comparecer no 
local 45 minutos 
antes do início das 
provas

a) SRH 22.06.2020 Segunda -feira. . . . . . . . . Escola Superior Turismo e 
Tecnologia do Mar 

10:45h 10:00h
e) DPGU 23.06.2020 Terça -feira. . . . . . . . . . . .
d) APROV 24.06.2020 Quarta -feira  . . . . . . . . . .
c) STL 25.06.2020 Quinta -feira. . . . . . . . . . .

 As Provas de Conhecimentos Escritas (PCE) serão realizadas na Escola Superior Turismo 
e Tecnologia do Mar — (Santuário N.ª Sr.ª dos Remédios, Campus 4, 2520 -641, Peniche), com 
início às 10:45h recomendando -se a comparência no local indicado com a antecedência mínima 
de 45 minutos (ou seja, pelas 10:00h), por forma a efetuar -se a respetiva chamada. Cada prova 
terá a duração de 90 minutos, com 15 minutos de tolerância. Os candidatos devem ir munidos 
do respetivo Documento de Identificação. Mantêm -se todas as indicações relativamente à forma 
como pode ser apresentada e consultada a bibliografia/legislação de referência, bem como o uso 
de calculadora simples.

Informam -se ainda todos os candidatos que deverão ser portadores de máscara de proteção. 
Aquando da chamada será feito o controlo de temperatura aos candidatos — A medição de tem-
peratura corporal, não prejudica o direito à proteção individual de dados, sendo expressamente 
proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa, salvo com expressa 
autorização da mesma.
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O candidato deverá proceder ainda, previamente, à automonitorização de sintomas da COVID -19 
através da medição da temperatura e à confirmação da ausência de sintomas respiratórios (agra-
vamento da tosse habitual e dispneia/dificuldade respiratória) bem como dos demais sintomas 
divulgados e associados à COVID -19 — se o candidato se enquadrar nos critérios epidemiológicos 
evidenciados pela Direção Geral de Saúde deve contactar a Secção de Recursos Humanos expondo 
a situação, através do e -mail: pessoal@cm -peniche.pt.

28 de maio de 2020. — O Presidente da Câmara Municipal de Peniche, Henrique Bertino 
Batista Antunes.

313280074 


