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MUNICÍPIO DO FUNCHAL
Aviso (extrato) n.º 6868/2020
Sumário: Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum
para preenchimento de dois postos de trabalho de assistente técnico na área funcional
de higiene e segurança, da carreira e categoria de assistente técnico.

Nos termos do n.º 6 do artigo 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, torna-se público que a lista unitária de ordenação
final do procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos de trabalho de assistente
técnico na área funcional de higiene e segurança, da carreira e categoria de assistente técnico,
do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal do Funchal, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo aviso n.º 10779/2018, publicado na 2.ª série
do Diário da República, n.º 152, de 8 de agosto de 2018, e publicitado na Bolsa de Emprego Público,
com o código OE201808/0241, foi homologada por meu despacho datado de 12 de março de 2020
e se encontra afixada na Divisão de Recursos Humanos e disponível na página eletrónica deste
Município (www.cm-funchal.pt\recursos humanos\procedimentos concursais a decorrer).
Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da referida Portaria, os candidatos, incluindo os
que foram excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, são notificados do ato de
homologação da lista unitária de ordenação final.
Da homologação da lista unitária de classificação final cabe recurso, nos termos do regime
geral do contencioso administrativo.
Por delegação de competências conferidas pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal
no Despacho de Delegação de Competências, exarado em 7 de junho de 2019 e publicitado pelo
Edital n.º 260/2019, da mesma data.
6 de abril de 2020. — O Vereador, Ruben Dinarte Silva Abreu.
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