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Aviso n.º 15760/2022

Sumário: Exclusão dos candidatos ao procedimento concursal para constituição de reservas de 
recrutamento 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 do n.º 2 do artigo 10.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 da alínea e) do n.º 1 e do n.º 4, 
ambos do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo, torna -se público o seguinte:

1 — A lista de candidatos excluídos por não terem demonstrado reunir os requisitos de admissão 
constantes do citado Aviso de abertura, consta do Anexo G da Ata n.º 5, relativa a reunião do Júri de 2 de 
agosto 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 ficam, através do presente aviso, notificados da sua exclusão, 
pelos fundamentos constantes da referida ata, publicitada nos termos do ponto 1 anterior.

3 — O processo de concurso pode ser consultado no Serviço de Atendimento dos Recursos Huma-
nos, 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)

2 de agosto de 2022. — A Diretora do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, Elsa 
Bastos Viegas.
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