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Sumário: Homologação das listas unitárias de ordenação final dos candidatos ao procedimento 
concursal comum de recrutamento com vista à ocupação de dois postos de trabalho na 
carreira/categoria de técnico superior.

Homologação das listas unitárias de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal 
comum de recrutamento com vista à ocupação

de dois postos de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior

Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30/04, 
torna -se público que, por deliberação do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro de 02/11/2021, foram homologadas as Listas Unitárias de Ordenação Final 
relativas ao procedimento concursal comum de recrutamento, com vista à ocupação de 2 (dois) 
postos de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 20186/2020, publicitado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 242 de 15 de dezembro e na Bolsa de Emprego Público com 
os códigos de oferta OE202012/0324 (Referência A) e OE202012/0325 (Referência B).

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 4 do artigo 28.º da referida Portaria, notificam -se 
todos os candidatos que as referidas Listas Unitária de Ordenação Final dos candidatos aprovados, 
homologadas, bem como as listas de candidatos excluídos nos métodos de seleção, encontram -se 
afixadas, em local visível e público, no edifício sede da Comunidade Intermunicipal da Região de 
Aveiro e disponibilizadas na sua página eletrónica — www.regiaodeaveiro.pt.

Faz -se ainda público que, da homologação da lista de ordenação final cabe recurso hierárquico 
ou tutelar de acordo com o determinado no artigo 31.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30/04.

5 de novembro de 2021. — O Presidente do Conselho Intermunicipal, José Agostinho Ribau 
Esteves.
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