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 FREGUESIA DE AVENIDAS NOVAS

Aviso n.º 17583/2021

Sumário: Homologação da lista de ordenação final — procedimento concursal comum para um 
posto de trabalho na carreira de técnico superior a ocupar na Contabilidade e Orça-
mento. Procedimento concursal comum n.º 03/2020.

Homologação da Lista de Ordenação Final — Procedimento Concursal Comum para um (1) posto
de trabalho na carreira de Técnico Superior a ocupar na Contabilidade e Orçamento

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 5, do artigo 28.º, da Portaria n.º 125 -A/2019, de 
30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, torna -se público 
que, foi homologada nos termos do n.º 2 do artigo acima citado, em Reunião de Executivo de 09 de 
setembro de 2021, a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento 
referido em título.

A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados encontra -se afixada em lo-
cal visível e público das instalações da Junta de Freguesia e publicitada na página eletrónica 
www.jf-avenidasnovas.pt.

Nos termos do n.º 4, do artigo 28.º, da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada e repu-
blicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, notificam -se os candidatos, incluindo os que 
tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, do ato de homologação 
da lista de ordenação final, acima referida.

Da homologação da lista de ordenação final cabe recurso hierárquico ou tutelar de acordo com 
o determinado no artigo 31.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro.

10 de setembro de 2021. — A Presidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, Ana 
Maria Gaspar Marques.
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