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 MUNICÍPIO DE LISBOA

Aviso n.º 14039/2022

Sumário: Lista de intenção de exclusão do procedimento concursal para celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para assistente operacional 
(educação).

No âmbito do procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento para 
Assistente Operacional (Educação) através de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, aberto por Aviso n.º 3481/2022, publicado no Diário da República, n.º 35, de 18 de 
fevereiro de 2022, e nos termos dos artigos 21.º, n.º 4, e 22.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 
de abril, na redação dada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, e, por via do artigo 10.º da 
referida Portaria, nos termos do artigo 112.º, n.os 1 e 4, do Código do Procedimento Administrativo, 
torna -se público o seguinte:

1 — A lista de candidatos que o júri tem intenção de excluir por não terem demons-
trado reunir os requisitos de admissão constantes do citado Aviso de abertura, consta do 
Anexo da Ata n.º 4, relativa a reunião de 6 de julho de 2022, e encontra -se afixada em 
local visível e público do Edifício Central da Câmara Municipal de Lisboa, sito no Campo 
Grande, n.º 25, piso 0, e disponível no sítio da Internet deste empregador público, em 
https://www.lisboa.pt/municipio/organizacao-municipal/recursos-humanos/recrutamento-e-mobilidade.

2 — Os referidos candidatos dispõem de 10 (dez) dias úteis, contados da data da publicação 
do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, para, querendo, dizerem por escrito o que 
se lhes oferecer sobre a referida intenção de exclusão, podendo fazê -lo, com a expressa identifi-
cação do presente procedimento concursal, através de carta registada, dirigida ao Departamento 
de Gestão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Lisboa, sito no Campo Grande, n.º 27, 
10.º E, 1749 -099 Lisboa, ou através de correio eletrónico para o endereço dmrh.dgrh@cm-lisboa.pt, 
até ao termo do prazo referido.

3 — Querendo e para exercício do direito de audiência prévia referida no ponto anterior, pode ser utili-
zado o “Formulário para exercício do direito de participação dos interessados” para o efeito, disponível em 
https://www.lisboa.pt/municipio/organizacao-municipal/recursos-humanos/recrutamento-e-mobilidade.

4 — O processo de concurso pode ser consultado no Serviço de Atendimento dos Recursos 
Humanos, sito no Edifício Central da Câmara Municipal de Lisboa, Campo Grande, n.º 25, piso 0, 
mediante agendamento prévio a efetuar para o endereço de correio eletrónico dmrh.dgrh@cm-lisboa.pt, 
com a identificação expressa do presente procedimento concursal.

(Competência subdelegada pelo Despacho n.º 3/DMRH/2022, de 3 de janeiro, publicado no 
Boletim Municipal n.º 1455, de 6 de janeiro de 2022.)

6 de julho de 2022. — A Diretora do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, Elsa 
Bastos Viegas.
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