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Sumário: Convocatória para a realização das provas de conhecimentos escrita — técnico supe-
rior, assistente técnico e assistente operacional.

Convocatória para a realização das Provas de Conhecimentos Escrita — Técnico Superior,
Assistente Técnico e Assistente Operacional

Avisos (extratos) n.º 15050/2022, n.º 15055/2022, n.º 15054/2022, n.º 15056/2022, n.º 15057/2022,
n.º 15058/2022 e n.º 15051/2022 publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 146, de 29 de julho de 2022

1 — Nos termos do disposto no artigo n.º 10.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, 
convocam -se os candidatos admitidos aos procedimentos concursais comuns para o preenchi-
mento de nove (9) postos de trabalho, três (3) na carreira/categoria de técnico superior, cinco (5) 
na carreira/categoria de assistente técnico e um (1) carreira/categoria de assistente operacional, 
na modalidade de relação jurídica de emprego público, abertos pelos Avisos n.º 15050/2022, 
n.º 15055/2022, n.º 15054/2022, n.º 15056/2022, n.º 15057/2022, n.º 15058/2022 e n.º 15051/2022 
publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 146, de 29 de julho de 2022, para a realização do 
1.º método de seleção Prova de Conhecimentos Escrita

2 — A realização da Prova de Conhecimentos Escrita terá lugar no dia 21 de outubro de 2022, 
pelas 14:30 horas.

3 — Local: Torre B, nas instalações da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Univer-
sidade NOVA de Lisboa, sitas em Avenida de Berna, n.º 26 C, 1069 -061 Lisboa.

4 — Os candidatos devem comparecer com a antecedência mínima de 15 minutos (14:15 horas), 
não sendo admitida a entrada nas salas após o início da prova.

5 — Os candidatos deverão, obrigatoriamente, ser portadores de documento de identificação 
com fotografia (cartão de cidadão ou carta de condução) e de instrumento de escrita (caneta ou 
esferográfica, preferencialmente azul).

6 — A falta de comparência na Prova de Conhecimentos Escrita equivale à exclusão do pro-
cedimento concursal.

7 — Só é permitida a consulta de legislação em suporte papel, não comentada e/ou anotada.
8 — A prova incidirá sobre a legislação indicada nos avisos integrais, disponíveis em 

www.jf-avenidasnovas.pt e terá a duração de 60 minutos.
9 — Não é permitida a consulta de documentação em formato digital e a utilização de qualquer 

meio eletrónico durante a realização da prova.

7 de setembro de 2022. — O Presidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, Daniel 
da Conceição Gonçalves da Silva.
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