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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Medicina Veterinária

Aviso (extrato) n.º 4579/2021

Sumário: Notificação dos candidatos ao procedimento concursal comum com vista ao preen-
chimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de técnico superior — Aviso 
n.º 7023/2020, de 27 de abril.

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 25.º e na alínea d) do artigo 10.º, ambos da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, notificam -se os candidatos ao procedimento concursal comum com 
vista ao preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior para a 
Divisão Académica e de Recursos Humanos, do mapa de pessoal não docente da Faculdade de 
Medicina Veterinária da ULisboa, aberto pelo Aviso n.º 7023/2020, publicado no Diário da Repú-
blica n.º 82, 2.ª série, de 27 de abril e Código de Oferta de Emprego Público n.º OE202004/0430, 
publicitado em 30 de abril, de que a lista dos candidatos admitidos e excluídos se encontra afixada 
no átrio do Edifício A da Faculdade de Medicina Veterinária da ULisboa, sita na avenida da Univer-
sidade Técnica, 1300 -477 Lisboa, e publicada na sua página web (www.fmv.ulisboa.pt).

Nos termos acima referidos, e no âmbito da audiência dos interessados, notificam -se os 
candidatos a excluir de que dispõem de um prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República, para, querendo, pronunciarem -se por escrito sobre a 
intenção de exclusão.

Para o efeito devem utilizar, obrigatoriamente, o formulário aprovado, publicado sob o 
n.º 11321/2009, no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponível no endereço 
eletrónico da Faculdade, o qual deverá ser remetido por correio eletrónico, com aviso de receção, 
para expediente@fmv.ulisboa.pt.

1 de março de 2021. — O Presidente do Júri, José Pedro da Costa Cardoso de Lemos.

314022609 


