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 MUNICÍPIO DE LISBOA

Aviso n.º 3913/2022

Sumário: Lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para assistente 
técnico (administrativo).

Publicação da lista unitária de ordenação final do Procedimento Concursal
Comum para Assistente Técnico (Administrativo)

1 — No âmbito do Procedimento Concursal Comum para Assistente Técnico (Administra-
tivo), aberto pelo Aviso n.º 18792/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 
22 de novembro de 2019, e em conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 28.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, informa -se que se encontra afixada no átrio do Edifício Central 
da Câmara Municipal de Lisboa, sito no Campo Grande, n.º 25, piso 0, todos os dias úteis, das 
09h00 às 19h00, e disponível na página eletrónica desta entidade empregadora pública em:
www.cm -lisboa.pt/municipio/camara-municipal/recursos-humanos/recrutamento, a lista unitária de 
ordenação final (Anexo C da Ata n.º 64, de 7 de fevereiro de 2022) homologada por meu despacho 
de 16 de fevereiro de 2022, nos termos do n.º 2 do artigo 28.º da referida Portaria.

2 — Notificam -se ainda todos os candidatos, incluindo os excluídos no decurso da aplicação 
dos métodos de seleção, do ato de homologação da lista unitária de ordenação final, nos termos 
do n.º 4 do artigo 28.º, da citada Portaria.

3 — Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser interposto recurso hierár-
quico, nos termos do n.º 1 do artigo 31.º da mencionada Portaria.

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, 
por agendamento prévio, efetuado para o e -mail dmrh.dgrh@cm-lisboa.pt.

Competência subdelegada — Despacho n.º 3/DMRH/2022, de 3 de janeiro, publicado no 
Boletim Municipal n.º 1455, de 06.01.2022

16 de fevereiro de 2022. — A Diretora do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, 
Elsa Viegas.
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