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Aviso n.º 6265/2021

Sumário: Exclusão dos candidatos ao concurso externo de ingresso para bombeiro sapador do 
Regimento de Sapadores Bombeiros.

Exclusão dos candidatos ao concurso externo de ingresso
para Bombeiro Sapador do RSB

1 — Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 34.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, 
faz -se público que o projeto de lista de candidatos a excluir por não reunirem os requisitos de ad-
missão ao concurso externo de ingresso para Bombeiro Sapador do RSB, a que se refere o Aviso 
n.º 9145/2020, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 116, de 17 de junho de 2020 com 
o enunciado sucinto dos fundamentos da intenção de exclusão, se encontra disponível nas páginas 
eletrónicas da CML (https://www.lisboa.pt/agenda/municipio/detalhe/965/bombeiro-sapador) e do 
RSB (https://www.lisboa.pt/cidade/seguranca-e-prevencao/regimento-de-sapadores-bombeiros) 
e afixada no Edifício Central do Município, Campo Grande, n.º 25, R/C, bem como na portaria do 
quartel do comando do RSB, sito na Av. D. Carlos I, 1249 -071 Lisboa, onde pode ser consultada 
a qualquer hora.

2 — Nos termos do n.º 1 do mesmo artigo 34.º do diploma legal supra referido, os candidatos 
constantes da referida lista ficam notificados para, no prazo de 10 dias úteis contados da data da 
publicação do presente aviso se pronunciarem sobre a intenção de exclusão, em requerimento 
dirigido ao presidente do júri do concurso e remetido por correio registado com aviso de receção, 
até ao termo daquele prazo, para o Departamento de Gestão de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Lisboa, sito no Campo Grande, n.º 27, 10.º E, 1749 -099 Lisboa (não é admitida a 
receção via eletrónica).

3 — O processo do concurso pode ser consultado nas instalações do mesmo Departamento de 
Gestão de Recursos Humanos mediante agendamento prévio, solicitado para dmrh.dgrh@cm -lisboa.pt, 
devendo identificar o concurso em causa.

No uso da competência subdelegada pelo Despacho n.º 35/P/2019, publicado no 2.º Suplemento 
ao Boletim Municipal n.º 1309, de 21 de março de 2019.

25 de março de 2021. — O Diretor Municipal de Recursos Humanos, João Pedro Contreiras.
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