
www.dre.pt

N.º 20 29 de janeiro de 2020 Pág. 395

Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE PENICHE

Aviso (extrato) n.º 1511/2020

Sumário: Prova de conhecimentos escrita — assistentes técnicos — correspondente ao Aviso 
(extrato) n.º 46/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro 
de 2020.

Prova de conhecimentos escrita — Assistentes técnicos

No âmbito da abertura de procedimento concursal comum de recrutamento para preenchi-
mento de 8 postos de trabalho — assistentes técnicos — em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, correspondente ao Processo n.º 40/02 -06 (2019), pu-
blicado pelo Aviso (extrato) n.º 46/2020 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 02 de 
janeiro de 2020, serve o presente Aviso para informar que se encontram disponibilizadas no sítio 
do Município de Peniche (www.cm -peniche.pt), Listas por referência (da Ref.ª a à Ref.ª f), com os 
Temas e Legislação Geral e Especifica ou Bibliografia descritos no ponto 9.1 dos Avisos Integrais 
correspondentes publicados na Bolsa de Emprego Público (BEP), bem como nas respetivas Atas 
de Critérios. Estas Listas encontram -se em formato editável (para facilitar a pesquisa), respeitan-
tes às Provas de Conhecimentos Escritas (PCE) — 1.º método de seleção aplicável — que visam 
analisar os conhecimentos académicos e ou profissionais, bem como domínio que os candidatos 
detêm da legislação aplicável à atuação técnica.

Informa -se também que, nos dias das provas, os candidatos convocados deverão fazer -se 
acompanhar da respetiva identificação (bilhete de identidade/cartão de cidadão). Poderão ainda, 
vir munidos de fotocópias da documentação publicada para cada referência, que poderá ser con-
sultada, desde que os documentos não venham com anotações. Apenas podem estar sublinhados 
e/ou com pequenas folhas de papel adesivo, de várias formas e cores, que devem funcionar como 
marcadores. Permite -se ainda aos candidatos que possam elaborar um índice por Diploma Legal 
ou Regulamento. Mais se informa que as provas serão imediatamente anuladas aos candidatos que 
tenham na sua posse documentos que não se encontrem nestas situações. Os candidatos devem 
ainda apresentar -se no local das Provas, preferencialmente, 30 minutos antes da hora marcada 
para o início da prova.

A convocatória para as referidas Provas, mencionando local, data e hora, será posteriormente 
associada à Lista de Admissão/Exclusão de cada referência, cujo Aviso (extrato) será publicado em 
Diário da República, disponibilizado no sitio do Município de Peniche e afixado no átrio do Edifício 
Cultural Municipal.

20 de janeiro de 2020. — O Presidente da Câmara, Henrique Bertino Batista Antunes.
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