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FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
Aviso (extrato) n.º 18136/2020
Sumário: Audiência prévia aos candidatos excluídos no âmbito da aplicação do 1.º método de
seleção, avaliação curricular.

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de dois postos de trabalho na modalidade
de recrutamento em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado
a termo resolutivo certo, com a duração de um ano eventualmente renovável e para a carreira
geral de assistente técnico.
Audiência prévia aos candidatos excluídos no âmbito da aplicação
do 1.º método de seleção, avaliação curricular

Na sequência da realização do 1.º método de seleção — avaliação curricular, efetuada nos
termos do disposto no n.º 1 do artigo 24.º conjugado com a alínea d) do artigo 10.º da Portaria
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, notificam -se os candidatos da audiência prévia, nos termos do
disposto no n.º 1 do artigo 25.º e alínea d) do n.º 1 do artigo 23.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30
de abril, conjugado com o Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015 de 07
de janeiro), do procedimento comum com vista ao preenchimento de dois postos de trabalho na
modalidade de recrutamento em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
determinado a termo resolutivo certo, com a duração de um ano eventualmente renovável e para a
carreira geral de assistente técnico, aberto através do Aviso (extrato) n.º 10049/2020, publicado no
Diário da República 2.ª serie n.º 128 de 3 de julho de 2019 e na BEP com o código OE202007/0121.
A ata dos resultados obtidos no 1.º método de seleção, prova de conhecimentos, encontra -se afixada no placard exterior da sede da Junta de Freguesia de Oliveira do Douro e divulgada na página
eletrónica, em www.jfodouro.pt. O exercício da audiência prévia deve ser efetuado obrigatoriamente
por correio eletrónico, dirigido ao júri do procedimento concursal para jfo.douro@mail.telepac.pt
27 de outubro de 2020. — O Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, Dr. Dário
Soares Freitas da Silva.
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