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 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 18349/2022

Sumário: Lista unitária de ordenação final — assistente operacional para o Agrupamento de Esco-
las da Madalena, Vila Nova de Gaia.

Homologação da lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento con-
cursal comum para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de três 
postos de trabalho na carreira geral de Assistente Operacional, para o Agrupamento de Escolas 
da Madalena, Vila Nova de Gaia.

No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho n.º 72/ PCM/2021, de 20 
de outubro, e nos termos do disposto n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril 
na sua atual redação, torna -se público que foi homologada, por despacho do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de 29 de agosto de 2022, a Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos 
aprovados no procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o 
preenchimento de três postos de trabalho na carreira geral de Assistente Operacional, para o Agru-
pamento de Escolas da Madalena, Vila Nova de Gaia, conforme o Aviso n.º 3164/2022, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 16 de fevereiro de 2022 e na BEP — OE202202/0515.

A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada no placard de acesso à Direção Munici-
pal de Gestão de Pessoal e Carreiras (Edifício Técnico dos Paços do Concelho) e disponível para 
consulta no sítio da internet do Município de Vila Nova de Gaia, em www.cm-gaia.pt. opção — Infor-
mação — Recursos Humanos — Procedimentos Concursais, Concursos e Comissões de Serviço.

6 de setembro de 2022. — A Vereadora, Dr.ª Célia Correia.
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