
www.dre.pt

N.º 46 8 de março de 2021 Pág. 462

Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso (extrato) n.º 4330/2021

Sumário: Audiência prévia aos candidatos excluídos no âmbito da aplicação do 1.º método de 
seleção — processo n.º 04/2020 — técnico superior, área de engenharia civil.

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado, tendo em vista a ocupação de um posto de trabalho

para a categoria/carreira geral de técnico superior, área de Engenharia Civil — Proc. 04/2020

Audiência prévia aos candidatos excluídos no âmbito da aplicação do 1.º método de seleção, 
prova de conhecimentos/avaliação curricular.

No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho n.º 21/PCM/2020, de 
13 de fevereiro, e na sequência da realização do 1.º método de seleção — prova de conheci-
mentos/avaliação curricular, efetuada nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 24.º conjugado 
com a alínea d) do artigo 10.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, notificam -se os candi-
datos da audiência prévia, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 25.º e alínea d) do n.º 1 do 
artigo 23.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, conjugado com o Código do Procedimento 
Administrativo (Decreto -Lei n.º 4/2015 de 07 de janeiro), do procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista a 
ocupação de um posto de trabalho para a categoria/carreira geral de técnico superior, área de 
Engenharia Civil, para o exercício de funções na Divisão de Fiscalização aberto através do aviso 
(extrato) n.º 2089/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 26 de 06/02/2020 e na 
Bolsa de Emprego Publico — OE202002/0029.

A ata dos resultados obtidos no 1.º método de seleção, prova de conhecimentos/avalia-
ção curricular, encontra -se afixada nas instalações da Direção Municipal de Gestão de Pes-
soal e Carreiras (Edifício Técnico dos Paços do Concelho e divulgada na página eletrónica, em 
www.cm-gaia.pt — Informação — Recursos Humanos — Procedimentos Concursais, Concursos 
e Comissões de Serviço.

Para efeitos do exercício da audiência prévia deve ser utilizado obrigatoriamente o formu-
lário tipo (Exercício do direito de participação dos interessados) disponível na página eletrónica: 
www.cm-gaia.pt — Informação — documentos municipais — requerimentos (n.º 544), podendo ser 
entregue pessoalmente no Edifício Praça, Atendimento Municipal, ou através de correio registado 
com aviso de receção, endereçado ao Atendimento Municipal da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, Rua 20 de junho, 4430 -256 Vila Nova de Gaia.

19 de fevereiro de 2021. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
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