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Lista de ordenação final do concurso para a categoria de assistente técnico

Por solicitação da presidente do júri Guida da Silva Carreira e nos termos do n.º 1 do artigo 28.º,
conjugado com os n.os 1 e 2 do artigo 22.º da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril, torna-se público
que a lista de ordenação final dos candidatos aprovados no concurso para a ocupação de um posto
de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para
a carreira e categoria de assistente técnico, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 14031/2019, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 173, de 10 de setembro de 2019, se encontra afixada nos
serviços administrativos da Escola e disponível na página eletrónica do Agrupamento de Escolas
de Colmeias em www.agcolmeias.com.
Notificam-se ainda os candidatos excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção,
como estatui o n.º 1 do artigo 22.º da portaria supra mencionada, para a realização da audiência
prévia, de acordo com o estabelecido no CPA, utilizando para tal o formulário próprio, aprovado
pelo Despacho n.º 11321/2009, da Diretora-Geral da DGAEP, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 89, de 8 de maio de 2009 e que se encontra disponível no site do Agrupamento de Escolas de Colmeias (www.agcolmeias.com). Este formulário deve ser remetido por correio, registado
e com aviso de receção, para Escola Básica Integrada de Colmeias, Rua da Escola — Eira Velha,
2420-205 Colmeias ou entregue, pessoalmente, nos Serviços de Administração Escolar.
5 de março de 2020. — O Diretor, Fernando Paulo Mateus Elias.
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