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DE PONTA DELGADA

2 — As listas contendo os candidatos notificados da audiência dos
interessados, encontram-se afixadas no átrio da DMRH, sita na Rua do
Bolhão, n.º 192, 4000-111 Porto e disponibilizadas na página eletrónica
em http://balcaovirtual.cm-porto.pt> Educação e emprego> Emprego
e atividade profissional> Emprego na autarquia> Procedimentos concursais a decorrer.
3 — Nos termos do n.º 5, do artigo 31.º da Portaria n.º 83-A/2009,
os candidatos devem obrigatoriamente utilizar o modelo de formulário aprovado 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, disponível em www.cm-porto.pt, em http://balcaovirtual.cm-porto.pt> Formulários> Letra E> com a designação de «Exercício do Direito de Participação
de Interessados».
4 — Os processos dos procedimentos concursais podem ser consultados, na Divisão Municipal de Seleção e Mobilidade, sita à Rua
do Bolhão, n.º 192, 6.º piso, 4000-111 Porto, mediante agendamento
prévio.
5 — Mais se informa, nos termos e para os efeitos previstos no
n.º 2 do artigo 33.º conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º
da Portaria n.º 83-A/2009, que a data, hora e local da realização do
método de seleção, Avaliação Psicológica/Entrevista de Avaliação
de Competências, se encontra afixada nas instalações da Direção
Municipal de Recursos Humanos (sita na Rua do Bolhão, 192,
4000-111 Porto) e divulgada em www.cm-porto.pt, em http://balcaovirtual.cm-porto.pt Educação e emprego> Emprego e atividade
profissional> Emprego na autarquia> Procedimentos concursais a
decorrer.

Nos termos do disposto no artigo 32.º e no n.º 3 do artigo 30.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 se encontram afixadas em local visível e público das instalações destes Serviços
e disponibilizadas na sua página eletrónica www.smaspdl.pt., as listas
dos candidatos admitidos nos diversos procedimentos a que se refere
o Aviso n.º 11236/2016 publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 176 de 13 de setembro de 2016, bem como a indicação dos locais,
dias e horas de realização das Provas de Conhecimentos.
Informa-se ainda que, não é admitida a consulta de legislação anotada,
não podendo a mesma ter qualquer sublinhado a lápis, esferográfica,
caneta ou marcador, não sendo igualmente permitido a presença na sala
de computadores portáteis, tablets e telemóveis.
Os candidatos têm de, para a realização das provas, fazer-se acompanhar do seu documento de identificação, isto é, do bilhete de identidade
ou do cartão de cidadão, bem como vir munidos de esferográfica ou
caneta e calculadora básica.

10 de novembro de 2016. — A Diretora de Departamento Municipal
de Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.
310011918

11 de novembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, José Manuel Cabral Dias Bolieiro.
310014729

Aviso n.º 13992-H/2016
Procedimentos concursais comuns para ocupação
de 8 postos de trabalho
Convocatória para a realização da Prova
de Conhecimentos

