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 EDUCAÇÃO

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, Pragal — Almada

Despacho n.º 6874/2019

Sumário: Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum de 
recrutamento em regime de CTFPTI, para a carreira e categoria de assistente técnico, 
aberto pelo Aviso n.º 5267/2019, publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, 
de 26 de março de 2019.

Homologação da lista unitária de ordenação final

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 36.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, homologo a proposta da lista 
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, bem como todas as deliberações tomadas 
pelo respetivo júri, no âmbito do procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchi-
mento de um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para a carreira e categoria de Assistente Técnico, aberto pelo Aviso n.º 5267/2019, 
publicitado em DR 2.ª série n.º 60, de 26 de março de 2019, publicitado na BEP — Bolsa de Em-
prego Público, sob o n.º OE201903/0879. Nos termos previstos no n.º 4 do artigo 36.º da aludida 
Portaria, os candidatos aprovados devem ser notificados do presente despacho de homologação. 
De acordo com o preceituado no n.º 6 do artigo 36.º do mesmo diploma legal, a lista unitária de 
ordenação final homologada já se encontra afixada em local visível e público das instalações da 
Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, Pragal — Almada e disponibilizada na sua página eletró-
nica, em http://www.esfmp.pt/, sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República 
com informação sobre a sua publicitação. Do ato de homologação da lista unitária de ordenação 
final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar, conforme o admite o n.º 3 do artigo 39.º da 
referida Portaria.

26 de julho de 2019. — A Diretora da ESFMP, Ana Isabel Pina.
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