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MUNICÍPIO DE AMARANTE
Aviso n.º 87/2022
Sumário: Homologação da lista unitária de ordenação final para constituição de reserva de recrutamento para a carreira e categoria de assistente operacional (auxiliar de ação educativa).

Procedimento concursal comum com vista à constituição de reserva de recrutamento,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
incerto, para a carreira e categoria de Assistente Operacional (Auxiliar de Ação Educativa)
Homologação da lista unitária de ordenação final

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019,
de 30 de abril, na sua atual redação, torna-se público que a lista unitária de ordenação final dos
candidatos aprovados no procedimento concursal comum com vista à constituição de reserva de
recrutamento, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto,
para a carreira e categoria de Assistente Operacional (Auxiliar de Ação Educativa), com o código
BEP n.º OE 202108/0525 aberto através do Aviso (extrato) n.º 15897/2021, publicado na 2.ª série
do Diário da República n.º 164, de 24 de agosto de 2021, foi homologada por despacho do Senhor
Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Luís Gaspar Jorge, datado de 14/12/2021, encontrando-se a mesma disponibilizada na plataforma eletrónica de recrutamento e afixada no edifício dos
Paços do Concelho, sito na Alameda Teixeira de Pascoaes, 4600-011 Amarante.
Mais, notificam-se todos os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da
aplicação dos métodos de seleção, do ato de homologação da lista de ordenação final, nos termos
e para os efeitos previstos no artigo 10.º e no n.º 4 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de
30 de abril, na sua atual redação.
14 de dezembro de 2021. — O Presidente da Câmara Municipal, José Luís Gaspar Jorge.
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