
AVISO 


LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL 


PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO PARA PREENCHIMENTO DE 1 (UM) POSTO DE 


TRABALHO, POR CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, DE UM 


ASSISTENTE OPERACIONAL (CANALIZADOR), DA CARREIRA ECATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL 


Em cumprimento do disposto do n.9 5 do artigo 28.9 da Portaria n.9 125-A/2019, de 30 de abril, na sua 

atual redação, publicita-se a Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por meu despacho de 28 de 

junho de 2022, relativa ao procedimento concursal comum com vista ao estabelecimento de relação 

jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, para ocupação de um posto dé trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional 

(Canalizador), a afetar ao Serviço de Águas e Saneamento Básico, da Divisão de Planeamento, Obras e 

Ambiente, conforme caraterização no Mapa de Pessoal para o ano de 2022, aberto mediante deliberações 

da Câmara Municipal de 22 de dezembro de 2021 e da Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2021, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.9 37 de 22 de fevereiro de 2022, e na BEP com o código de 

oferta OE202202/0713, em 23 de fevereiro de 2022: 

Candidato Classificação %PC Classificação AP %AP Classificação %EPS Classificação 

PC 
(40%) (30%) 

EPS 
(30%) 

Final 

l.Q José Manuel 

da Silva 

Rosado 

19,00 vai. 
7,60 vai. 

16, 00 vai. 
4,80 

vai. 
16,80 vai. 

5,04 

vai. 

17,44 

Valores 

Paços do Concelho de Reguengos de Monsaraz, 29 de junho de 2022 


A Presidente da Câmara Municipal 
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