MUNICÍPIO DE ALCOUTIM
Câmara Municipal
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, NA MODALIDADE DE RELAÇÃO
JURIDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO
DOIS POSTOS DE TRABALHO DE ASSISTENTE OPERACIONAL – Condutor de Máquinas
Pesadas e Veículos Especiais
CONVOCATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DO MÉTODO DE SELEÇÃO – PROVA DE
CONHECIMENTOS

Tendo os candidatos a seguir indicados sido admitidos ao procedimento concursal acima
referenciado, convocam-se os mesmos, nos termos do n.º 1 do artigo 32º, conjugado com a
alínea d), do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de Abril, para realização da prova de
conhecimentos gerais e específicos que terá lugar, a parte teórica, no edifício da Divisão de
Obras da Câmara Municipal de Alcoutim, e a parte prática junto ao loteamento industrial nos
Balurcos, devendo comparecer nos dias e horas abaixo indicados.
A referida prova assumirá a forma oral, revestindo natureza teórico-prática de realização
individual, com a duração global de 60 minutos, tendo a parte teórica a duração de 40 minutos
e será realizada com consulta da legislação mencionada no aviso de abertura do procedimento
concursal e a parte prática de 20 minutos que consiste na execução das tarefas mencionadas
no referido aviso de abertura.
Os candidatos deverão ser portadores do bilhete de identidade / cartão de cidadão, ou outro
documento de identificação válido, com fotografia, sob pena de não poderem realizar a prova.
Candidatos admitidos e convocados para a realização da Prova de Conhecimentos:

 Dia 10 de outubro de 2016:
 (Parte Teórica) com início pelas 9,00 horas:
•

Ernesto Manuel da Costa Batista – 9,00 horas

•

João Pedro Batista Cabral – 9,50 horas

•

José Maria Valente – 10,40 horas

•

Nuno Alexandre Marques da Silva – 11,30 horas

•

Rui Miguel Brito Martins – 12,20 horas

•

Valentim Martins Rodrigues Gonçalves – 14,00 horas

 Dia 11 de outubro de 2016:
 (Parte Prática) com início para todos os candidatos pelas 9,00 horas:
 Ernesto Manuel da Costa Batista

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM
Câmara Municipal
 João pedro Batista Cabral
 José Maria Valente
 Nuno Alexandre Marques da Silva
 Rui Miguel Brito Martins
 Valentim Martins Rodrigues Gonçalves

Alcoutim, 28 de setembro de 2016
O Presidente do Júri

Eng.º Henrique Siu Fang Hou
(Chefe de Divisão)

