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 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso (extrato) n.º 20307/2019

Sumário: Lista de resultados obtidos no 2.º método de seleção e convocatória para a realiza-
ção do 3.º método de seleção do procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para a carreira geral de 
técnico superior — proc. 21/2018.

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado para a carreira geral de técnico superior — Proc. 21/2018

Publicação da lista de resultados obtidos no 2.º método de seleção 
e convocatória para a realização do 3.º método de seleção

No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho n.º 47/ PCM/2017, de 27 de 
outubro, na sequência da notificação e realização do 2.º método de seleção — avaliação psicológica, 
efetuada nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 32.º conjugado com o artigo 33.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro na sua atual redação, notificam -se os candidatos da publicação 
da lista de resultados obtidos no 2.º método de seleção, para constituição de vínculo de emprego 
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 
a carreira/categoria de técnico superior, conforme aviso de abertura n.ºº 6463/2018, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 93, de 15 de maio de 2018.

A lista dos resultados obtidos no método de seleção — avaliação psicológica, encontra -se 
afixada nas instalações do Departamento de Pessoal (Edifício Técnico dos Paços do Concelho) e 
divulgada na página eletrónica, em www.cm-gaia.pt — Informação — Recursos Humanos — Pro-
cedimentos Concursais, Concursos e Comissões de Serviço.

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 33.º, conjugado com alínea d) do n.º 3 
do artigo 30.º, da Portaria n.º 83 - A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, os candidatos admi-
tidos para a realização do 3.º método de seleção, que a data hora e local da realização da entrevista 
profissional de seleção, encontra -se afixada nas instalações do Departamento de Pessoal (Edifício 
Técnico dos Paços do Concelho), sita na Rua Álvares Cabral, em Vila Nova de Gaia e divulgada 
na página eletrónica, em www.cm -gaia.pt — Informação — Recursos Humanos — Procedimentos 
Concursais, Concursos e Comissões de Serviço.

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