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Aviso (extrato) n.º 7135/2020

Sumário: Resultados da entrevista profissional de seleção (2.º método) — lista unitária de orde-
nação final provisória e notificações aos candidatos para audiência prévia.

Processo n.º 40/02 -05/2019 Ref.ª a)

Resultados da Entrevista Profissional de Seleção (2.º Método)

Lista Unitária de Ordenação Final Provisória

Notificações aos candidatos para Audiência Prévia

Em cumprimento do disposto na Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, e conforme o meu 
Despacho de 14 de abril que, considerando a Declaração de Situação de Alerta decretada na reunião 
da Comissão Municipal de Proteção Civil de Peniche de 13 de março de 2020 e que no dia 18 de 
março, foi declarado pelo Presidente da República o estado de emergência, com fundamento na 
verificação de uma situação de calamidade pública, através do Decreto do Presidente da República 
n.º 14 -A/2020, de 18 de março, tendo a declaração do estado de emergência sido renovada atra-
vés do Decreto do Presidente da República n.º 17 -A/2020, de 2 de abril determinei pelo tempo em 
que decorram estes factos que as notificações aos candidatos do procedimento concursal abaixo 
identificado serão todas efetuadas através de aviso publicado na 2.ª série do Diário da República 
e os candidatos excluídos sejam notificados para a realização da audiência prévia, nos termos 
do Código do Procedimento Administrativo, através de carta registada, sendo concedido prazo 
de dez dias para os interessados dizerem o que se lhes oferecer, contado da data do registo da 
carta, respeitando -se a dilação de três dias do correio, conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 23.º da Portaria 125 -A/2019, de 30 de abril.

Nestes termos torno público que, foram disponibilizados na página da Internet 
(http://www.cm -peniche.pt/pcdeterminados) os Resultados da Entrevista Profissional de Seleção 
(2.º Método de Seleção), a Lista Unitária de Ordenação Final Provisória e notificados os candida-
tos admitidos e excluídos nos anteriores termos referente ao procedimento concursal publicado 
na Oferta de Emprego n.º OE201906/0526 da Bolsa de Emprego Público (BEP) relativo ao Aviso 
(extrato) n.º 10430/2019, de 24 de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, de 
24 de junho de 2019 — Procedimento concursal comum de recrutamento para preenchimento de 
quatro postos de trabalho — assistentes operacionais — em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo determinado — 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).

16 de abril de 2020. — O Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino Batista Antunes.
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