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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 13750/2019

Sumário: Audiência dos interessados — concurso externo de ingresso para admissão a estágio, 
com vista ao provimento de vinte postos de trabalho da carreira de Polícia Municipal, 
categoria de agente municipal de 2.ª classe.

Audiência dos Interessados

No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho n.º 47/ PCM/2017, de 27 
de outubro, no cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 2 artigo 34.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 
de 11/07, adaptado à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 238/99, de 25/06, informamos que a 
lista de candidatos excluídos na sequência da realização da prova de conhecimentos, 1.º método 
de seleção do concurso externo de ingresso para admissão a estágio, com vista ao provimento 
de vinte postos de trabalho da carreira de Polícia Municipal, categoria de agente municipal de 
2.ª Classe, aberto por aviso n.º 17893/2018 publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 232 de 
3 de dezembro de 2018, se encontra disponível na página eletrónica do Município em www.cm -gaia.
pt — Informação — Recursos Humanos — Procedimentos Concursais, Concursos e Comissões de 
Serviço e afixada no placard de informação de acesso ao Departamento de Pessoal (Entrada do 
Edifício da CMVNG), sita na Rua Álvares Cabral.

O processo pode ser consultado na Divisão de Gestão de Pessoal, Gabinete de Recrutamento, 
Seleção de Pessoal mediante agendamento prévio, das 9:00H às 13:00H e das 14:00H às 17:00H 
de segunda a sexta -feira.

Mais se informa que, nos termos do previsto no Código do Procedimento Administrativo, arti-
gos 121.º e 122.º os candidatos excluídos poderão exercer o direito de audiência dos interessados, 
no prazo de 10 dias úteis, devendo para o efeito utilizar o formulário disponível na página eletrónica 
do Município em www.cm -gaia.pt. informação — documentos municipais — requerimentos (n.º 544), 
em suporte de papel, entregues pessoalmente no Gabinete de Atendimento ao Munícipe, sito na 
Praça do Município, ou através de correio registado com aviso de receção, endereçados ao Gabi-
nete de Atendimento ao Munícipe da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Rua 20 de Junho, 
4430 -256 Vila Nova de Gaia

20 de agosto de 2019. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
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