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 MUNICÍPIO DE ANADIA

Aviso n.º 20510/2021

Sumário: Homologação da lista unitária de ordenação final de vários procedimentos concursais.

Homologação da lista unitária de ordenação final

Para os devidos efeitos e nos termos do disposto no artigo 28.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 
de 30 de abril alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, notificam -se 
todos os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos 
de seleção, que por meu despacho, datado de 22 de outubro de 2021 foi homologada a lista de 
ordenação final dos procedimentos concursais abaixo mencionados:

Procedimento concursal comum para constituição de relações jurídicas de emprego público 
na modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, tendo em vista o preenchimento 
de dois (2) postos de trabalho para a carreira e categoria de Assistente Operacional (Auxiliar dos 
Serviços Gerais) previstos no Mapa da Câmara Municipal de Anadia para o ano 2021 — Aberto por 
Aviso (extrato) n.º 5177/2021 — Diário da República, 2.ª série, n.º 55 de 19 de março de 2021;

Procedimento concursal comum para constituição de relações jurídicas de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 
um (1) posto de trabalho para a carreira e categoria de Técnico Superior (Direito) previsto no Mapa 
da Câmara Municipal de Anadia para o ano 2021 — Aberto por Aviso (extrato) n.º 4991/2021, Diário 
da República, 2.ª série, N.º 54 de 18 de março de 2021.

Informa -se ainda os referidos candidatos, nos termos do n.º 5 do artigo 28.º da mesma dispo-
sição legal, que a lista unitária de ordenação final devidamente homologada se encontra afixada 
para consulta dos interessados, em local visível e público do Edifício Paços do Concelho de Anadia, 
sito na Praça do Município de Anadia, em Anadia, junto à Secção de Administração e Gestão de 
Recursos Humanos e disponível na página eletrónica deste Município em www.cm-anadia.pt.

22 de outubro de 2021. — A Presidente da Câmara, Eng.ª Maria Teresa Belém Correia Cardoso.
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