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 MUNICÍPIO DA AZAMBUJA

Aviso (extrato) n.º 19253/2021

Sumário: Homologação das listas de classificação final dos concursos para especialista de infor-
mática de grau 1, nível 2, para técnico de informática de nível 1.

Homologação da lista de classificação final dos candidatos aprovados nos concursos externos
de ingresso para um (1) posto de trabalho na carreira/categoria

de Especialista de Informático grau 1, nível 2 e Técnico de Informática Adjunto nível 1

1 — Para os devidos efeitos, torna -se público que:

A lista de classificação final do concurso externo de ingresso para admissão de estagiário com 
vista ao provimento de um posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Mu-
nicípio de Azambuja, na carreira (não revista) e categoria de Especialista de Informática de grau 1, 
nível 2, para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, aberto 
pelo aviso n.º 13244/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 174, de 7 de setembro 
de 2020 e pela Oferta de Emprego OE202009/0294, publicitada na Bolsa de Emprego Público, em 
7 de setembro de 2021, foi homologada por meu despacho de 24 de setembro de 2021; e

A lista de classificação final do concurso externo de ingresso para admissão de estagiário 
com vista ao provimento de um posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal 
do Município de Azambuja, na carreira (não revista) e categoria de Técnico de Informática Adjunto 
nível 1, para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, aberto 
pelo aviso n.º 13244/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 174, de 7 de setembro 
de 2020 e pela Oferta de Emprego OE202009/0296, publicitada na Bolsa de Emprego Público, em 
7 de setembro de 2021, foi homologada por meu despacho de 24 de setembro de 2021.

2 — As listas de ordenação final encontram -se disponíveis para consulta na página eletrónica 
do Município, em www.cm-azambuja.pt e afixadas em local visível e público do Edifício dos Paços 
do Município.

24 de setembro de 2021. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos, Sílvia Margarida 
Narciso Vitor.
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