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MUNICÍPIO DE BARCELOS
Aviso n.º 16246/2019
Sumário: Lista unitária de candidatos admitidos ao procedimento concursal aberto pelo Aviso
n.º 12698/2019, referência C.

No seguimento do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de dois postos de trabalho
da categoria/carreira de Assistente Técnico, previstos e não ocupados, conforme caracterização
no mapa de pessoal deste Município, para exercer funções no Departamento de Cultura, Turismo,
Juventude e Desporto, deste Município de Barcelos, aberto por aviso n.º 12698/2019, referência C,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 151, de 08/08/2019, informa-se que:
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 22.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30/04, encontram-se
afixadas, em local visível e público, no Balcão Único do Município de Barcelos, sito Largo do Município, 4750-323 Barcelos, e disponíveis na página eletrónica deste Município, em www.cm-barcelos.pt
(Município/Recursos Humanos/Procedimentos Concursais), as listas de candidatos admitidos e
excluídos.
2 — De acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 23.º da referida Portaria, conjugado com os
artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, os candidatos excluídos dispõem
de 10 dias úteis, contados da data da publicação do presente Aviso no Diário da República, para
se pronunciarem por escrito, utilizando formulário próprio (Exercício de Direito de Participação de
Interessados), disponível na página eletrónica no Município de Barcelos em www.cm-barcelos.pt
(Serviços/Formulários/Gestão de Recursos Humanos), remetido por correio em carta registada
com aviso de receção ou entregue pessoalmente, durante o horário normal de funcionamento
(das 9:00 horas às 17:00 horas), no Balcão Único do Município de Barcelos, Largo do Município,
4750-323 Barcelos.
24 de setembro de 2019. — O Presidente de Câmara, Miguel Jorge da Costa Gomes.
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