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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Aviso n.º 7652/2021

Sumário: Procedimento concursal comum para admissão de dois postos de trabalho na carreira 
e categoria de assistente operacional — convocatória para prova escrita de conheci-
mentos.

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

para preenchimento de dois postos de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional

1 — Nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 24.º e da alínea d) do artigo 10.º, 
ambos da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na redação vigente à data de publicação do 
procedimento em título identificado, convocam -se todos os candidatos admitidos no procedimento 
concursal para constituição de relação jurídica de emprego público, na carreira e categoria de 
Assistente Operacional — 2 postos de trabalho —, aberto pelo Aviso n.º 15533/2020, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 193, de 2 de outubro de 2020, e publicitado na BEP com 
o código de oferta OE202010/0094, para a realização do primeiro método de seleção previsto 
para este concurso — Prova Escrita de Conhecimentos —, que terá lugar no próximo dia 15 de 
maio de 2021, pelas 10h00, na Escola Básica Patrício Prazeres, sita na Rua Matilde Rosa Araújo, 
1900 -312 Lisboa.

2 — Mais se informa, que, nos termos do ponto 10.1.1. do Aviso integral publicitado na BEP, 
a prova escrita de conhecimentos será de realização individual, de natureza teórica e terá a forma 
escrita, com a duração de até 1h30 m e versará sobre as temáticas identificadas no Aviso e na 
Ata n.º 1 do Júri. Os diplomas legais podem ser consultados, desde que não anotados e sejam 
apresentados em suporte de papel.

3 — Os candidatos deverão estar presentes no local de realização da prova, munidos do 
Cartão de Cidadão ou outro documento de identificação válido, com fotografia, com o mínimo de 
30 minutos de antecedência a fim de serem encaminhados para as respetivas salas.

4 — A lista definitiva dos candidatos admitidos encontra -se disponível no site da Autarquia em 
www.jf -penhadefranca.pt e afixada nos serviços da Junta de Freguesia.

16 de abril de 2021. — A Presidente, Sofia Oliveira Dias.
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