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Lista Unitária de Ordenação Final do Procedimento Concursal Comum para Assistente Operacional
(Auxiliar de Limpeza)

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019,

de 30 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, dos candidatos aprovados, do

procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego público, na

modalidade de contrato em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria de

Assistente Operacional (Auxiliar de Limpeza), para o preenchimento de um posto de trabalho

previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Freguesia de Santa Clara, aberto por aviso n.º

13211/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 159, de 21 de agosto, e na BEP

sob o código de oferta OE201908/0601, homologada por deliberação da Junta de Freguesia de

Santa Clara, em 14 de outubro de 2020.

Nos termos previstos no n.º 4 do artigo 28.º da aludida portaria, os candidatos, incluindo os

que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, estão notificados do

presente despacho de homologação.

De acordo com o preceituado no n.º 5 do artigo 28.º do mesmo diploma legal, a lista unitária

de ordenação final homologada, encontra-se afixada em local visível e público nas instalações do

edifício sede da Freguesia e disponibilizada na página eletrónica em www.jf-santaclara.pt, onde

poderá ser consultada.

Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser interposto recurso nos termos

do Código de Procedimento Administrativo.

15 de outubro de 2020. — A Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara, Maria da Graça
Resende Pinto Ferreira.
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