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 MUNICÍPIO DE PENICHE

Aviso (extrato) n.º 14095/2021

Sumário: Resultados da entrevista profissional de seleção, a lista de ordenação final provisória e 
notificação aos candidatos para audiência prévia — setor de espaços verdes.

Publicita Resultados da Entrevista Profissional de Seleção, a Lista de Ordenação Final Provisória
e Notificação aos candidatos para Audiência Prévia — Setor de Espaços Verdes

1 — Torna -se público, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 22.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 
de 30 de abril, na atual redação, do Código do Procedimento Administrativo aprovado em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, na versão atual, que serão encontram afixadas no Edifício Cul-
tural da Câmara Municipal, sito na Rua dos Hermínios, 2520 -294 Peniche e publicitadas na página da
internet https://www.cm-peniche.pt/viver/recursos-humanos/procedimentos-concursais/indeterminados,
a Lista de Resultados da Entrevista Profissional de Seleção, a Lista de Ordenação Final Provisória 
e Notificação aos candidatos para Audiência Prévia de Interessados, após publicação do presente 
aviso (extrato) no Diário da República, referente ao procedimento concursal abaixo identificado, 
publicitado pelo Aviso (extrato) n.º 888/2021, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 8, 
de 13 de janeiro de 2021:

Processo n.º 40/02 -09 (2020) — Ref.ª d) — 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 na carreira e categoria de Assistente Operacional para 
o Setor de Espaços Verdes da Divisão de Energia e Ambiente — 3 postos de trabalho.

2 — Mais se informa que, o período de audiência prévia, de dez dias úteis se inicia a partir da 
publicação do presente aviso (extrato) no Diário da República.

19 de julho de 2021. — O Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino Batista Antunes.
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