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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BOUGADO (SÃO MARTINHO E SANTIAGO)

Aviso n.º 20291/2020

Sumário: Classificação e audiência de interessados no âmbito do 1.º método de seleção do pro-
cedimento concursal com vista ao recrutamento de trabalhador na carreira e categoria 
de assistente técnico.

Procedimento concursal comum com vista ao recrutamento de trabalhador, com ou sem vínculo 
de emprego público, para o preenchimento de 1 posto de trabalho, na carreira e categoria de 
Assistente Técnico, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado, aberto por aviso n.º 11886/2020, publicado na 2.ª série do Diário da República de 
13 de agosto de 2020.

Classificação e audiência dos interessados no âmbito do 1.º método de seleção

Após a realização do 1.º método de seleção, nos termos do disposto no artigo 25.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, conjugado com os artigos 22.º e 23.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 
22 de janeiro, e conjugado com o artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro notificam -se os candidatos, para a realização da audiência 
dos interessados, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do CPA, no âmbito da exclusão ocorrida no 
decurso da aplicação do referido método de seleção, do procedimento concursal comum com vista 
ao recrutamento de trabalhador, na carreira e categoria de Assistente Técnico, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, conforme aviso de abertura 
n.º 11886/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 157, de 13 de agosto de 2020.

A lista contendo os candidatos notificados da audiência dos interessados, encontra -se afixada 
no edital da União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), sita na Avenida de Pa-
radela, 294, 4785 -248 Trofa e disponibilizada na página eletrónica em www.jfbougado.pt.

De acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 23.º Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, os 
candidatos que pretendam usufruir do direito de audiência de interessados, devem obrigatoriamente 
utilizar o modelo de formulário aprovado por despacho do Ministro de Estado e das Finanças (Des-
pacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de 
maio — Exercício do Direito de Participação de Interessados), disponível na página eletrónica em 
www.jfbougado.pt, entregando -o pessoalmente na União das Freguesias de Bougado (São Marti-
nho e Santiago), ou remeter por correio, com aviso de receção dirigido à União das Freguesias de 
Bougado (São Martinho e Santiago), sita na Avenida de Paradela, 294, 4785 -248 Trofa.

O processo do procedimento concursal pode ser consultado, nas instalações da União das 
Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), mediante marcação.

26 de novembro de 2020. — O Presidente da União das Freguesias de Bougado (São Martinho 
e Santiago), Luís Paulo Sousa.
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