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Lista provisória de candidatos admitidos e excluídos — Recrutamento de seis assistentes
operacionais para o Ambiente Urbano e Sustentabilidade

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 21.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 22.º da Porta-
ria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na redação em vigor, conjugados, por sua vez, com a alínea e) 
do n.º 1 e do n.º 4 ambos do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo notificam -se 
os candidatos excluídos do procedimento concursal comum de seleção e recrutamento para o 
preenchimento de seis postos de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional para a 
Subunidade de Ambiente Urbano e Sustentabilidade (Ref.ª A), na modalidade de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, a que se refere o aviso de abertura n.º 5542/2022, 
publicado na 2.ª série do Diário da República em 15 de março de 2022, que a lista provisória de 
candidatos admitidos e excluídos se encontra afixada no átrio da divisão de recursos humanos da 
Freguesia de Santo António (Lisboa), sita na Rua Alexandre Herculano, n.º 46 — 3.º, em Lisboa, e 
publicada na página eletrónica da autarquia (http://www.jfsantoantonio.pt/).

Mais se notificam os interessados que poderão exercer o direito de audiência dos interessa-
dos, durante o prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso, devendo, 
para o efeito, utilizar o modelo de formulário aprovado por despacho do Ministro de Estado e das 
Finanças — Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 89, de 8 de maio, e disponível em http://www.jfsantoantonio.pt/, e proceder à sua entrega através 
da mesma forma prevista no aviso de abertura do presente procedimento concursal para efeitos 
de entrega de candidaturas.

11 de abril de 2022. — O Presidente da Junta de Freguesia de Santo António (Lisboa), Vasco 
André Lopes Alves Veiga Morgado.
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