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Procedimento concursal comum para a carreira/categoria de assistente técnico
Audiência dos interessados no âmbito da prova de conhecimentos técnica oral

1) Nos termos do disposto no artigo 36.º e nos artigos 30.º e 31.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, na sua redação atual, notificam-se os candidatos conforme a ata n.º 4 do júri, para
a realização da audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo
(Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), do procedimento concursal comum para constituição
de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, para a carreira/categoria de Assistente Técnico, cujo aviso de abertura foi
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 29, de 11 de fevereiro de 2019, com retificação
publicada na 2.ª série do Diário da República n.º 50, de 12 de março de 2019 para um posto de
trabalho identificado como GPDE-03.
2) A ata n.º 4 contendo a admissão da candidata Susana Isabel Galvão dos Santos e resultados
obtidos pelos candidatos, encontra-se afixada no átrio do Edifício dos Paços do Concelho, sito na
Praça da Liberdade, 2100-121 Coruche e na página eletrónica do Município em www.cm-coruche.pt.
3) Para a pronúncia em sede de audiência deverá, obrigatoriamente, ser utilizado o formulário
tipo, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado na 2.ª série do Diário da
República n.º 89, de 8 de maio, disponível na página eletrónica do Município em www.cm-coruche.pt
e no Balcão Único, no Edifício dos Paços do Concelho.
4) O prazo para a audiência prévia é de 10 dias úteis, nos termos dos artigos 121.º e 122.º
do CPA aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, podendo os candidatos consultar o
processo das 9h às 16h, nos Recursos Humanos, no Edifício dos Paços do Concelho.
26 de junho de 2019. — A Vereadora, Dr.ª Célia Maria Arsénio Barroso da Cruz Ramalho.
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