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 MUNICÍPIO DE PENICHE

Aviso (extrato) n.º 10871-B/2020

Sumário: Alteração à prova de conhecimentos do procedimento concursal para o recrutamento 
de 10 postos de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional: auxiliar de 
ação educativa.

Processo n.º 40/02 -05/2019 Ref.ª a)

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o recrutamento de 10 postos de trabalho da 
carreira e categoria de assistente operacional — auxiliar de ação educativa — Setor de Educação — Divisão 
de Administração e Finanças (DAF).

Alteração da forma do 1.º método de seleção — Prova de conhecimentos

O procedimento concursal em epígrafe foi publicitado no Aviso (extrato) n.º 10431/2019 e na 
oferta de emprego público na Bolsa de Emprego Público, com o código de oferta n.º OE201906/0524, 
ambos datados de 24 de junho, tendo sido definido pelo júri como 1.º método de seleção obrigatório 
a Prova de Conhecimentos Oral na sua Ata n.º 1 (Ata de critérios) datada de 05 de junho de 2019.

Considerando o elevado número de candidatos, o júri deliberou que não seria exequível a 
aplicação da prova de conhecimentos na sua forma oral, sendo que após consulta a entidade com-
petente, e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 14.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 -04, procedeu -se 
à alteração da forma da referida Prova, que passa a ser de forma escrita, conforme ratificado no 
meu Despacho de 23 de junho de 2020.

Nesses termos, o júri procedeu à adaptação da Ata de Critérios, a 23 de junho, onde constam 
os Temas e Legislação de suporte à realização da prova, bem como as demais orientações aos 
candidatos.

Assim, encontram -se disponíveis em http://www.cm -peniche.pt/ os seguintes documentos: o 
meu Despacho de 23 de junho de 2020, a Ata do Júri de Adaptação à Ata de Critérios, bem como 
documento com todas as informações relevantes para a preparação para a prova de conhecimen-
tos escrita.

21 de julho de 2020. — O Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino Batista Antunes.
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