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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Medicina Veterinária

Aviso (extrato) n.º 2387/2020

Sumário: Projeto de lista dos candidatos admitidos e excluídos do procedimento concursal com 
vista ao preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de assistente 
técnico — Divisão Financeira, do mapa de pessoal não docente da Faculdade de Medi-
cina Veterinária da ULisboa, aberto pelo Aviso n.º 14762/2019, de 23 de setembro.

Para os devidos efeitos, torna -se público que o projeto da lista dos candidatos admitidos e excluí-
dos do procedimento concursal com vista ao preenchimento de um posto de trabalho na carreira/cate-
goria de Assistente Técnico — Divisão Financeira, do mapa de pessoal não docente da Faculdade de 
Medicina Veterinária da ULisboa, aberto pelo Aviso n.º 14762/2019, publicado no Diário da República 
n.º 182, 2.ª série, de 23 de setembro e Código de Oferta de Emprego Público n.º OE201909/0608, se 
encontra afixado em local visível e público das instalações da Faculdade de Medicina Veterinária da 
Universidade de Lisboa e disponível na sua página eletrónica, em www.fmv.ulisboa.pt.

Nos termos do n.º 1 do artigo 22.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, notificam -se os 
candidatos excluídos para, no prazo de dez dias úteis, contados nos termos do n.º 1 do artigo 23.º 
da mesma Portaria, conjugado com o artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, di-
zerem por escrito, querendo, o que se lhes oferecer sobre a intenção do Júri em proceder à sua 
exclusão do referido procedimento concursal.

Em observância do no n.º 5 do artigo 23.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, as alega-
ções devem ser apresentadas através do preenchimento do formulário para o exercício do direito 
de participação dos interessados, disponível na página eletrónica supracitada.

27 de janeiro de 2020. — O Diretor Executivo, João Mingachos.
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