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Processo n.º 40/02-05 (2019)
Resultados da Avaliação Curricular (1.º Método), Convocatórias para Entrevista Profissional de Seleção
(2.º Método) e Informação de Alteração de Júri

Em cumprimento do disposto na Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril, e conforme o ponto 11
do Aviso Integral publicado na Oferta n.º OE201906/0526 da Bolsa de Emprego Público (BEP)
relativo ao Aviso (extrato) n.º 10430/2019 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, de
24 de junho de 2019, torno público que se encontra afixada no átrio do Edifício Cultural deste Município e disponibilizada na página da Internet (www.cm-peniche.pt), a Lista de Resultados da Avaliação
Curricular (1.º Método) e Convocatórias para Entrevista Profissional de Seleção (2.º Método), por
mim homologada em 11 de fevereiro de 2020, referente ao Procedimento Concursal Comum com
vista ao recrutamento de trabalhadores para ocupação de 4 postos de trabalho, previstos e não
ocupados no Mapa de Pessoal do Município de Peniche, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo determinado, nomeadamente:
Ref.ª a) — Quatro (4) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional — Cantoneiro de Limpeza — Serviço de Higiene e Limpeza (SHL) — Divisão de Energia e Ambiente (DEA).
Conforme os n.os 11 e 12 do artigo 13.º da citada Portaria, informo ainda que, de acordo com
o meu Despacho datado de 11 de fevereiro de 2020, o Júri nomeado para esta referência concursal foi alterado por motivo de urgente conveniência de serviço, sendo que passa a ter a seguinte
composição: Presidente — Eng.º Nuno Manuel Malheiros Cativo (Chefe da Divisão de Energia e
Ambiente); Vogais efetivos — Eng.º Nuno F. M. Alonso de Carvalho (Engenharia do Ambiente) e
Dr.ª Ana Isabel da Silva Rapaz Ramos (Sociologia); Vogais suplentes — Dr.ª Ana Isabel Rodrigues
Nunes (Administração Pública e Autárquica) e Dr.ª Margarida Isabel R.P.A Gonçalves (Direito), sendo
o Presidente de Júri substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º vogal efetivo.
O presente despacho produz efeitos desde a data da sua assinatura, ficando ratificados, todos os atos que tenham sido praticados pelo júri desde 11 de abril de 2019, sendo que o Júri ora
nomeado assumirá e dará continuidade a todas as operações já efetuadas no procedimento.
13 de fevereiro de 2020. — O Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino Batista
Antunes.
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