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PARTE H
MUNICÍPIO DE GONDOMAR
Aviso n.º 1154-A/2014
Procedimento concursal comum para o preenchimento de seis
postos de trabalho na categoria/carreira de assistente técnico,
do mapa de pessoal — aviso n.º 4470/2013 — procedimento E
Para os devidos efeitos, se informa que os resultados obtidos no método
de seleção — Prova de Conhecimentos/Avaliação Curricular — relativo
ao procedimento concursal publicado no Diário da República, n.º 63,
2.ª série, de 01/04/2013, aviso n.º 4470/2013 — Procedimento E, se
encontram afixados em local visível e público no Edifício dos Paços do
Município e na sua página eletrónica, nos termos do n.º 1 do artigo 33.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

II SÉRIE

Nos termos do n.º 1 e da alínea d) do n.º 3, do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, ficam os candidatos
que efetuaram o método de seleção — Prova de Conhecimentos/Avaliação Curricular, notificados para, no prazo de dez dias úteis, contados
nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º e n.º 1 do artigo 36.º do
mesmo diploma, conjugados com o artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, dizer por escrito, querendo, o que se lhe oferecer.
As alegações a proferir devem ser feitas através do formulário tipo,
disponível no sítio do serviço em www.cm-gondomar.pt, dirigido ao
Presidente do Júri e remetido para Câmara Municipal de Gondomar,
Praça do Município, 4420-193 Gondomar.
14 de janeiro de 2014. — Por delegação do Presidente da Câmara, a
Vereadora, Dr.ª Sandra Eunice Ramos de Almeida Brandão.
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