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 MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

Aviso n.º 11146/2022

Sumário: Convocatória para o 1.º método de seleção da carreira e categoria de assistente téc-
nico, gestão patrimonial.

Procedimento concursal comum para contratação em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para ocupação de 1 posto de trabalho

 da carreira/categoria de assistente técnico — na área de atividade — gestão patrimonial

Convocatória para o 1.º Método de Seleção — Prova de Conhecimentos de Natureza Teórica

Nos termos do disposto no artigo 7.º e parte final do n.º 2 do artigo 10.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 
de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, convocam -se 
todos os candidatos admitidos para comparecerem no próximo dia 03 de junho de 2022, pelas 
14:30 horas, na Escola Secundária Emídio Garcia, sita na Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, 
146, em Bragança, para a realização da Prova de Conhecimentos de Natureza Teórica, referente 
ao procedimento concursal aberto por aviso (extrato) n.º 5644/2022, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 54, de 17 de março e na Bolsa de Emprego Público, com o Código da Oferta 
n.º OE202203/0570, de 17 de março de 2022.

Para a realização da mesma deverão munir -se da legislação necessária, inserta no aviso de 
abertura integral, publicado na Bolsa de Emprego Público com o Código da Oferta n.º OE202203/0570, 
de 17 de março de 2022, sendo permitida a consulta de legislação, não anotada e/ou comentada.

Deverão comparecer com uma antecedência de 20 minutos, para efeitos de receção e fazer-
-se acompanhar de documento de identificação, com fotografia.

Informam -se os interessados que se encontra afixada em local visível e público, nos placards 
do Serviço de Recursos Humanos e Balcão Único do Município de Bragança, sito no Forte S. João 
de Deus, em Bragança e disponível na página eletrónica do Município, www.cm-braganca.pt, a 
lista dos candidatos admitidos.

Para algum esclarecimento adicional, deverão os candidatos dirigir -se ao Serviço de Recursos 
Humanos, nas horas normais de expediente.

Na deslocação às instalações referidas, tenha em atenção as recomendações da Direção-
-Geral de Saúde.

20 de maio de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, Hernâni Dinis Venâncio Dias, Dr.

315349252 


