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 MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA

Aviso n.º 2487/2021

Sumário: Homologação da lista unitária de ordenação final dos candidatos do procedimento con-
cursal — carreira de técnico superior para a engenharia civil.

Notificação do ato de homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal 
comum para preenchimento de um posto de trabalho

de Técnico Superior — Engenharia Civil, da Carreira e Categoria de Técnico Superior

Em cumprimento do disposto no n.º 2 e 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de 
abril, homologo através do meu despacho datado de 26 de janeiro de 2021, a lista unitária de orde-
nação final dos candidatos aprovados, apresentada pelo respetivo júri, no âmbito do procedimento 
concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho de Técnico Superior — Engenharia 
Civil, da Carreira e Categoria de Técnico Superior, do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal da 
Ribeira Brava, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
publicado sob o aviso n.º 5179/2020, na 2.ª série do Diário da República, n.º 61, de 26 de março de 
2020, e sob o aviso n.º OE202003/0582, 27 de março, no Banco de Emprego Público — Referência A.

Nos termos do artigo 10.º e do n.º 4 do artigo 28.º da aludida Portaria, os candidatos, incluindo 
os que foram excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, estão notificados do 
presente despacho de homologação. De acordo com o preceito no n.º 5 do artigo 28.º do mesmo 
diploma legal, a respetiva lista unitária de ordenação final homologada encontra -se afixada no átrio 
do Município da Ribeira Brava, sita Rua Visconde n.º 56, 9350 -213 Ribeira Brava e disponível na pá-
gina eletrónica deste Município (www.cm -ribeirabrava.pt>Balcão -Online>Recrutamento>Concursos 
de Recrutamento Activo).

27 de janeiro de 2021. — O Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo An-
tónio Nascimento.
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