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PARTE H

 MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Aviso n.º 14865-B/2017

Procedimento concursal comum de recrutamento de trabalhadores, 
para ocupação de 10 postos de trabalho da carreira e categoria de 
assistente técnico, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, previstos e não ocupados, no 
mapa de pessoal do município de Figueira de Castelo Rodrigo, 
publicado através do Aviso n.º 4298/2017 do Diário da República, 
2.ª série, n.º 79 de 21 de abril de 2017.

Convocatória para realização do 1.º método
de seleção — Prova

Escrita de Conhecimentos
Paulo José Gomes Langrouva, Presidente da Câmara Municipal de 

Figueira de Castelo Rodrigo, torna público, nos termos e para os efeitos 
do n.º 1 do artigo 32.º conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, que 

o primeiro método de seleção, prova escrita de conhecimentos, vai ter 
lugar no dia 21 de dezembro de 2017, na Escola Secundária de Figueira 
de Castelo Rodrigo, sita na Avenida Heróis de Castelo Rodrigo, n.º 60, 
nos seguintes horários:

Referência A) 09h00; Referência B) 10h30; Referência c) 12h00; 
Referência d) 13h30; Referência e) 15h00; Referência f) 16h30; Re-
ferência g) 18h00.

Os candidatos admitidos aos procedimentos concursais supra referi-
dos devem comparecer no local indicado 20 minutos antes da hora de 
início da prova e fazerem -se acompanhar de documento de identificação 
válido.

A prova de Conhecimentos assumirá forma escrita, terá a duração 
máxima de 60 minutos e será permitida no decurso da mesma a consulta 
de qualquer legislação não anotada, nos termos e para efeitos do Aviso 
n.º 4298/2017 identificado em título.

28 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Paulo José 
Gomes Langrouva.
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