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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 4340/2021

Sumário: Procedimento concursal comum para a carreira e categoria de técnico superior na área 
de psicologia — lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos e marcação da 
prova de conhecimentos.

José Ricardos dos Santos Baptista da Silva, Presidente da União das Freguesias da Póvoa 
de Varzim, Beiriz e Argivai, dá conhecimento da lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos 
e marcação de prova de conhecimentos, 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 de psicologia — lista definitiva dos candidatos admitidos/excluídos 
e marcação da prova de conhecimentos.

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

1 — Nos termos 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 definitiva dos 
candidatos admitidos e excluídos.

2 — Para os efeitos consignados no artigo 24.º, conjugado com a alínea d) do artigo 10.º da 
Portaria supra, torna -se público que foi deliberado marcar a Prova Escrita de Conhecimentos, sem 
consulta de documentação e com a duração de 60 minutos para o dia, hora e local indicados no 
Edital afixado em local visível e público, da Delegação Sul da União das Freguesias da Póvoa de 
Varzim, Beiriz e Argivai e disponível na página eletrónica em www.povoabeirizargivai.pt.

3 — Não será permitida a entrada dos candidatos na sala depois de iniciada a prova.
4 — Os candidatos devem ser portadores do documento de identificação válido com fotografia 

e esferográfica azul ou preta.
5 — A falta de comparência determina a exclusão do procedimento concursal.

23 de fevereiro de 2021. — O Presidente da União das Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz 
e Argivai, José Ricardo dos Santos Baptista da Silva.
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