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 FREGUESIA DE SANTA JOANA

Aviso n.º 13801/2019

Sumário: Audiência dos interessados no âmbito da apreciação das candidaturas.

Procedimento concursal comum, tendo em vista a ocupação de 1 (um) posto de trabalho na carreira 
de Assistente Operacional, previsto e não ocupado, constante do mapa de pessoal da Junta de 
freguesia de Santa Joana, na modalidade de relação jurídica de emprego pública, titulados por 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Audiência dos interessados no âmbito da apreciação das candidaturas

Nos termos do disposto nos artigos 10.º e 25.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, 
notificam -se os candidatos excluídos para a realização da audiência dos interessados nos termos 
do Código do Procedimento Administrativo (Decreto de Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro), do pro-
cedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, conforme aviso publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 130, de 10 de julho de 2019.

A lista contendo os candidatos notificados da audiência dos interessados, encontram -se afixadas 
nas instalações da Junta de Freguesia de Santa Joana (Avenida D. Afonso V, 3810 -203 Aveiro) e 
divulgada na página eletrónica desta autarquia (em www.jf -santajoana.com).

Informamos que os candidatos devem obrigatoriamente utilizar o modelo de formulário apro-
vado por despacho do Ministro de Estado e das Finanças (Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio), com a designação de exercício 
do direito de participação de interessados, disponível na página eletrónica desta autarquia (em 
www.jf -santajoana.com).

O presente procedimento concursal poderá ser consultado na Sede da Junta de Freguesia de 
Santa Joana (Avenida D. Afonso V, 3810 -203 Aveiro), mediante agendamento prévio.

29 de julho de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de Santa Joana, Víctor Manuel 
Marques de Oliveira.
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