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MUNICÍPIO DE FAFE
Aviso n.º 852-A/2020
Sumário: Resultados do 2.º método de seleção/audiência dos interessados e convocatória para
o 3.º método de seleção dos procedimentos concursais para assistente operacional e
assistente técnico — área de ação educativa — ref.as A.

Para os devidos efeitos, torna-se público que se encontram afixadas no átrio do Edifício dos
Paços do Concelho e no site desta Autarquia, em http://www.cm-fafe.pt/concursos, as atas n.os 6 e 7
que contêm a lista de classificação do 2.º método de seleção — Avaliação Psicológica ou Entrevista
de Avaliação de Competências, consoante o caso que lhe seja aplicável, relativo aos procedimentos concursais comuns para ocupação postos de trabalho, previstos e não ocupados no Mapa de
Pessoal, deste Município, da carreira/categoria de Assistente Técnico — área de Assistente de
Ação Educativa — Ref.ª A e da carreira/categoria de Assistente Operacional — área de Auxiliar de
Ação Educativa — Ref.ª A, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, em várias áreas de trabalho, conforme avisos n.os 6668/2019 e 6667/2019, ambos
publicados na 2.ª série do Diário da República n.º 72, de 11 de abril de 2019.
Em conformidade com os artigos 31.º e 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril e com artigo 122.º, do Novo Código
do Procedimento Administrativo aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, os
candidatos que obtiveram nota inferior a 9,5 valores (reprovados) no segundo método de seleção,
ficam desta forma notificados para querendo, no prazo de 10 dias úteis, contados a partir do dia
seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República, procederem à consulta do
processo respetivo, entre as 9:00h e 12:30 m de segunda a sexta-feira, no Serviço de Recursos
Humanos deste Município, sito na Avenida 5 de outubro, 4824-501 Fafe, e/ou dizerem, por escrito,
o que se lhes oferecer, utilizando obrigatoriamente, para este efeito, o formulário para o exercício
do direito de participação dos interessados, previsto no artigo 51.º do diploma acima referenciado,
encontrando-se o mesmo disponível na página eletrónica do Município de Fafe, em http://www.
cm-fafe.pt/concursos.
Mais, dado o facto de as atas n.º 6 e 7 em apreço integrarem as convocatórias para a realização
do método de seleção facultativo ou complementar Entrevista Profissional de Seleção, notificam-se igualmente e desta forma, os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 9,5 valores
(aprovados) no segundo método de seleção, a comparecerem, no local/dia/hora agendados nas
referidas atas.
As datas determinadas para o efeito garantem que o método de seleção em referência apenas
será aplicado depois de terminado o período de audiência prévia concedido, facto que possibilitará,
a eventual aplicação do método de seleção facultativo ou complementar Entrevista Profissional de
Seleção aos candidatos que obtiveram nota inferior a 9,5 valores (reprovados) e que venham a
obter provimento em eventual pronúncia apresentada em sede de audiência prévia, os quais serão,
nesse cenário, notificados, em fase posterior, através do envio de e-mail com recibo de entrega
da notificação.
13 de janeiro de 2020. — O Presidente da Câmara, Raul Jorge Fernandes da Cunha, Dr.
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