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PARTE H

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CUSTÓIAS, 
LEÇA DO BALIO E GUIFÕES

Aviso n.º 1496-A/2017
Eng. Pedro Miguel Almeida Gonçalves, Presidente da União das 

Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, faz público que:
1 — Por decisão do respetivo Júri do procedimento concursal para 

contratação de 1 trabalhador na carreira e categoria de Técnico Supe-
rior — Licenciatura em Ciências da Educação ou outra habilitação ade-
quada, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, conforme aviso de abertura n.º 169/2017, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 04 de janeiro, uma vez apreciadas 
as candidaturas, vão notificados/as pelo presente, os/as candidatos/as 
excluídos/as, para caso assim entendam dizerem o que lhes oferecer 

no prazo de 10 dias úteis, no âmbito da audiência de interessados, nos 
termos do artigo 30.º n.º 3 alínea d) da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, na sua redação atual;

2 — A Ata (n.º 3) da reunião do Júri, realizada no dia 31 de janeiro 
de 2017, contendo as listas dos/as candidatos/as admitidos/as e excluídos/
as, encontra -se afixada no hall de entrada, sito no Edifício Sede da União 
das Freguesias, Largo do Souto, 287, 4460 -830, Custóias e disponibili-
zada na página eletrónica em http://www.jf -custoias -lecabalio -guifoes.
pt/pt/autarquia/avisos;

3 — O processo do procedimento concursal poderá ser consultado 
no Edifício Sede da autarquia, durante as horas normais de expediente, 
mediante agendamento prévio.

02/02/2017. — O Presidente da União das Freguesias de Custóias, 
Leça do Balio e Guifões, Eng. Pedro Miguel Almeida Gonçalves.
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