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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE VALONGO

Aviso n.º 12914/2019

Sumário: Lista de resultados obtidos no 1.º método de seleção e audiência dos interessados, 
relativo ao procedimento concursal comum de seleção e recrutamento de oito assis-
tentes técnicos.

Para efeito do estatuído no n.º 1 do artigo 33.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que se en-
contra afixada no átrio dos Paços do Concelho e publicada na página eletrónica do Município 
(www.cm -valongo.pt), a lista com os resultados obtidos pelos candidatos no 1.º método de se-
leção, referente ao procedimento concursal comum de seleção e recrutamento de 8 assistentes 
técnicos, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, a que 
se refere o aviso de abertura n.º 726/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 6, 
em 09.01.2019, retificado pela declaração de retificação n.º 498/2019, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 106, de 03.06.2019.

Todos os candidatos que realizaram a prova escrita de conhecimentos, dispõem de 10 dias 
úteis para exercer o direito de audiência dos interessados, ao abrigo do n.º 1 do Artigo 36.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

Para efeitos do exercício da audiência dos interessados deve ser utilizado o modelo de formu-
lário aprovado por despacho do Ministro de Estado e das Finanças — Despacho n.º 11321/2009, 
de 29 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, também disponível 
em www.cm -valongo.pt.

22 de julho de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro.
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