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Notificação dos contrainteressados de recurso administrativo interposto no âmbito 
do procedimento concursal comum 

para assistente operacional (cantoneiro de limpeza)

1 — Em conformidade com o deliberado pelo Júri na Ata n.º 50, de 24 de maio de 2022, e 
nos termos do n.º 1 do artigo 195.º, aplicável por força do n.º 5 do artigo 199.º e conjugado com a 
alínea e) do n.º 1 e com o n.º 4 do artigo 112.º, todos do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e alterado pela Lei n.º 72/2020, 
de 16 de novembro, notificam -se os candidatos contrainteressados de que no âmbito do Procedi-
mento Concursal Comum para Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), aberto pelo Aviso 
n.º 6767/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 14 de abril de 2021, foi inter-
posto por um candidato recurso administrativo da decisão de exclusão do referido procedimento 
concursal por ter obtido uma valoração inferior a 9,5 valores na Avaliação Psicológica.

2 — Informa -se que os candidatos contrainteressados dispõem do prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contados da data de publicação do presente aviso, para, querendo, alegarem por escrito o 
que tiverem por conveniente sobre o pedido e os fundamentos do mencionado recurso administra-
tivo, podendo fazê -lo, com a devida identificação deste 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 piso, Bloco E, 1749 -099 Lisboa, ou através de correio 
eletrónico para o endereço dmrh.dgrh@cm-lisboa.pt, até ao termo do referido prazo.

3 — Mais se informa que o recurso administrativo em causa pode ser consultado presen-
cialmente nas instalações da Câmara Municipal de Lisboa, sitas no Campo Grande, n.º 25, 
1749 -099 Lisboa, 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 — Despacho n.º 3/DMRH/2022, de 3 de janeiro de 2022, publicado 
no Boletim Municipal n.º 1455, de 6 de janeiro de 2022.

24 de maio de 2022. — A Diretora do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, Elsa 
Viegas.
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