M UN ICíPIO

DO FU NCHAL

AVISO
Notificação da exclusão do pl'ocediíitettto concursul cottiuíti pai'a preencltitltento de 4
postos de tl'aballto de assistente open'aciolta{ na área de elet}.icista, da cat'}.eira e categoria

'?s:?'je't'e op'''cicio«at d. Mapa de Pes'oat da Câ«*a..aM!.«icipa! do Fu,.chat, ita
tonalidade de comi'alo de trabalho em Junções públicas por tepttpoindetei'manada(Ref.'

Para os efeitos do disposto no n.' 6 do artigo 3 1.' da Portaria n.' 83-A/2009. de 22
dejaneiro, alteradapela Portaria n.' 145-A/201 1, de 6 de abril, no seguimento da realização
da audiência dos interessadosprevista nos artigos 121.' e 122.' do Código do Procedimento
Administrativo, nota.Hcaln-seos candidatos abaixo mencionados de que o Júri do
procedimento concursal comum para preenchimento de quatro postos de trabalho de
assistente operacional

na área de eletricista,

da carreira

e categoria

de assistente

operacionaldo Mapa de Pessoalda CâmaraMunicipal do Funchal, na modalidadede
contrato de trabalho em filnções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo aviso n.'

14294/2018,publicado na 2.' Série do Diário da Republica,n.' 193, de 8 de outubro de
?!18, e publicitado na Bolsa de EmpregoPúblico, com o código OE201810/0278,por
deliberação tomada na reunião do dia 6 de maio de 2019, decidiu, por unanimidade, pela
sua exclusão do procedimento concursal, pelos motivos indicados

1 -- José Clemente Freiras Vieira e Ricardo Gabriel Vieira, por não terem
apresentadocópia do certificado das habilitações literárias, comprovandopossuir a
escolaridademínima obrigatória legalmente exigida de acordo com a sua idade. ou o
cumpümento do requisito de sequência até ao termo da idade escolar,com assiduidade

e sem aproveitamento,conforme exigido no ponto 8.2, referênciaB.2. do aviso de
aberturado procedimento

2 -- José Miguel Rolas Maldonado, por não ter comprovadopossuir a
escolaridademínima obrigatória legalmente exigida de acordo com a sua idade. ou o
cumprimento do requisito de frequência até ao termo da idade escolar, com assiduidade
e sem aproveitamento,conforme exigido no ponto 8.2, referência B.2. do aviso de
abertura do procedimento

Nos termos do disposto no n.' l do artigo 39.' da Portaria n.' 83-A/2009. de 22
de janeiro, alterada pela Portaria n.' 145-A/201 1, de 6 de abril, da exclusão pode ser
interposto recurso hierárquico para o Presidente da Câmara Municipal do Funchal
Câmara Municipal do Funchal, 6 de maio de 2019
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