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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE VILA VERDE

Aviso (extrato) n.º 929/2022

Sumário: Listas provisórias de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento para a con-
tratação de um técnico superior para a Divisão de Recursos Humanos — referência B.

1 — Nos termos do disposto no artigo 10.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, con-
jugado com o previsto no artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), faz -se 
público que será afixada em local visível e público do Município de Vila Verde e disponível em 
http://www.cm-vilaverde.pt/web/transparencia/procedimentosadecorrer, a partir da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República, as listas de candidatos admitidos e excluídos ao 
procedimento concursal comum para preenchimento de 1 posto de trabalho na categoria/carreira 
de Técnico Superior (Ref.ª B), na modalidade de relação jurídica de emprego público, a constituir 
por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso (extrato) 
n.º 5589/2020 publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 65, de 01 de abril de 2020.

2 — Mais se informa que os candidatos excluídos, como estatui o n.º 3, do artigo 21.º e ar-
tigo 22.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, são notificados, no prazo de 10 dias úteis, para 
a realização da audiência dos interessados, de acordo com o estabelecido no CPA, podendo os 
mesmo se pronunciarem, por escrito, obrigatoriamente através do formulário para o exercício do 
direito de participação dos interessados, disponível no site do Município (no link acima identificado) 
e remetido por correio registado e com aviso de receção, com indicação do respetivo procedimento 
e endereçado à Divisão de Recursos Humanos, para a seguinte morada: Município de Vila Verde, 
Praça do Município, 4730 -733 Vila Verde.

29 de dezembro de 2021. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, Dr. Manuel de Oliveira 
Lopes.
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