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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DA PÓVOA DE VARZIM, BEIRIZ E ARGIVAI

Aviso n.º 1914/2021

Sumário: Lista de candidatos admitidos e excluídos em procedimento concursal comum com vín-
culo de emprego público por tempo indeterminado para um técnico superior de psicologia.

José Ricardo dos Santos Baptista da Silva, Presidente da União das Freguesias da Póvoa de 
Varzim, Beiriz e Argivai, informa que, em reunião do executivo de 13 de janeiro de 2021, foi delibe-
rado dar conhecimento da lista de candidatos admitidos e excluídos, conforme a seguir se publica.

Procedimento Concursal Comum para a constituição de vínculo de emprego público na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira

e categoria de Técnico Superior na área da Psicologia — Lista Candidatos Admitidos e Excluídos

No âmbito do procedimento concursal comum para o recrutamento de um posto de trabalho, 
da carreira e categoria de Técnico Superior, na modalidade de relação jurídica de emprego público 
a constituir por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto sob o 
Aviso (extrato) n.º 18913/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 19 de no-
vembro, informa -se que:

1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 22.º, da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, encontra-
-se afixada, por edital, em local visível e público, na Delegação Sul da União das Freguesias da 
Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai, sita na Rua Coronel Oudinott, 20, 4490 -568 Póvoa de Varzim e 
disponível na página eletrónica desta União de Freguesias (www.povoabeirizargivai.pt), a lista de 
candidatos admitidos e excluídos.

2 — De acordo com a alínea d), n.º 1 do artigo 23.º da referida Portaria, conjugado com os 
artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, os candidatos excluídos dispõem 
de 10 dias úteis, contados da data de publicação do presente Aviso no Diário da República para, 
querendo, se pronunciarem por escrito, utilizando formulário próprio (Exercício de Direito de Par-
ticipação de Interessados), disponível na página eletrónica da União das Freguesias da Póvoa de 
Varzim, Beiriz e Argivai (www.povoabeirizargivai.pt), remetido por correio em carta registada com 
aviso de receção ou entregue pessoalmente, durante o horário normal de funcionamento (das 
9h00 às 12h30 m e das 14h00 às 16h00), na Delegação Sul da União das Freguesias da Póvoa 
de Varzim, Beiriz e Argivai, Rua Coronel Oudinott, 20, 4490 -568 Póvoa de Varzim.

14 de janeiro de 2021. — O Presidente da União das Freguesias, José Ricardo dos Santos 
Baptista da Silva.
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