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DESPACHO 
 

I. Considerando: 
 

1. O número de candidatos admitidos para a realização do método de seleção obrigatório – prova 
de conhecimentos, dos procedimentos abaixo identificados; 

 
2. A natureza excecional em que este método de seleção é prestado, e prevendo-se a eventual 

necessidade de reorganizar os espaços onde irão ser prestadas as provas de conhecimentos; 

 
3. Que a atribuição do efeito suspensivo, porquanto a execução imediata não causa prejuízo de 

maior gravidade para o interesse público, antes pelo contrário, por estarmos a atravessar um 
momento pandémico no país, exigindo medidas cautelares em situações de ajuntamentos; 

 
4. Que a prestação de provas de conhecimentos é feita em local próprio, com necessidade de 

estabelecimentos de distanciamento entre os candidatos e, por essa razão, exigem um esforço 
adicional dos serviços municipais e haver a admissão de candidatos que interpuseram recursos, 
há necessidade de alterar o local e as condições de realização das provas de conhecimentos; 

 
5. Que após devida ponderação, se concluiu que a sua prestação em dois momentos distintos iria 

revelar-se num maior prejuízo do que adiar as provas e serem criadas as condições necessárias 
para a sua realização num momento único. 

 
II. DETERMINO o adiamento das provas de conhecimentos agendadas para os dias 25 e 27 de maio, 

as quais serão oportunamente marcadas para novas datas, nos termos dos respetivos avisos 
integrais de abertura publicitados na Bolsa de Emprego Público. 
 
Procedimentos concursais abertos pelo Aviso (extrato) n.º 888/2021, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 8, de 13 de janeiro: 
 
Ref.ª a) - Um (1) posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior - Gabinete de 
Comunicação e de Relações Públicas, dia 25 de maio, pelas 10 horas. 

Ref.ª b) - Um (1) posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior - Setor de Planeamento 
e Intervenção Social - Divisão de Administração e Finanças, dia 25 de maio, pelas 15 horas. 
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Ref.ª f) — Um (1) Posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior — Secção de Gestão 
Urbanística (DPGU), dia 27 de maio, pelas 10 horas. 

 
 

Torne-se público o presente Despacho através de publicação de Aviso (extrato) no Diário da 
República, publicitação no site do Município, nas redes sociais do Município e sua afixação no átrio 
do Edifício Cultural, nas instalações da ESTM – Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar e, 
ainda, remetida informação por correio eletrónico aos candidatos que disponibilizaram este 
contacto. 

 
 
 
Paços do Município de Peniche, 24 de maio de 2021. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Henrique Bertino Batista Antunes 


