Despacho
Afixar no Átrio dos Paços do Concelho e portal da Câmara Municipal de Carregal do Sal.
Carregal do Sal, 29 de outubro de 2018.
O Presidente do Júri,

António Manuel Ribeiro.

Câmara Municipal
AVISO

Procedimento concursal comum, para constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado
para o preenchimento de dois postos de trabalho na
categoria e carreira de Assistente Técnico
-------- Torna-se Público, para os devidos e legais efeitos, a lista de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal em epígrafe: ------------------------------------------------------------ Admitir os seguintes candidatos, ordenados por ordem alfabética: ------------------------------ Ana Paula da Silva Alves;----------------------------------------------------------------------- António Loureiro Batista. ----------------------------------------------------------------------- Excluir os candidatos, ordenados por ordem alfabética. ----------------------------------------- Ana Cristina Pereira Martins Singh; ------------------------------------------------------------- Cláudia Alexandra Lemos Rodrigues; ---------------------------------------------------------- Francisco Manuel Martins Antunes; ------------------------------------------------------------ José António Pinto Conceição. ----------------------------------------------------------------- em todas as situações de exclusão, com a seguinte fundamentação: Não apresentou o
certificado de habilitação de segurança privado de habilitação ao exercício da profissão de
segurança privado na especialidade de vigilante, bem como a respetiva formação de atualização,
conforme o preceituado no n.º 13.2 do aviso de abertura, o que consubstancia motivo de exclusão,
nos termos do n.º 18 do aviso de abertura e, bem assim, do n.º 9 do artigo 28.º da Portaria n.º 83A/2009, de 22 de janeiro, em conjugação com as disposições do artigo 25.º da citada Portaria.------------ Deliberou ainda e da mesma forma: ------------------------------------------------------------ a) proceder à elaboração da lista dos candidatos admitidos; ------------------------------------ b) aprovar a calendarização que se propõe obedecer para o cumprimento dos prazos
estabelecidos na Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro (redação atual), nos termos do seu número
-------- c) notificar, nos termos dos artigos 30.º e 31.º da mencionada Portaria n.º 83-A/2009, de
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4, artigo 22.º e que consta do mapa desta ata, da qual faz parte integrante; ------------------------

22 de janeiro e das disposições dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo
(CPA), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, os candidatos excluídos para,
no prazo de 10 (dez) dias úteis (contados da data do registo, presumindo-se notificado no terceiro
dia útil posterior ao registo ou no primeiro dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil – n.º
1 do artigo 113º do CPA), caso entenda necessário, se pronunciar por escrito no procedimento,
utilizando para o efeito o formulário obrigatório, disponibilizado em www.carregal-digital.pt ; -------------- d) agendar para o dia 03 de dezembro de 2018, em hora a determinar, a realização do
primeiro método de seleção (Prova de Conhecimentos), dos candidatos admitidos, no Edifício dos
Paços do Concelho, nesta Vila de Carregal do Sal, respeitando o conteúdo programático constante
no n.º 23, referência B, do aviso de abertura. -------------------------------------------------------------- Carregal do Sal, 29 de outubro de 2018. ------------------------------------------------O Presidente do Júri,
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António Manuel Ribeiro.

