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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS

Declaração de Retificação n.º 208/2022

Sumário: Retifica o Aviso n.º 4620/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 44, de 
3 de março de 2022.

Abertura do procedimento concursal comum para preenchimento de três postos de trabalho,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, 

por tempo determinado, com termo resolutivo certo, na carreira e categoria de assistente técnico

Por ter ocorrido uma incorreção no texto do Aviso n.º 4620/2022, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 634, de 3 de março de 2022, procede-se à devida retificação. Assim, onde 
se lê:

«3 — Área de formação: Ser detentor da escolaridade obrigatória (considerando a data de 
nascimento) ou de curso que lhe seja equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 2, 
de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP.

Não há lugar, no presente procedimento concursal, à substituição do nível de habilitação exigido 
por formação adequada ou experiência profissional, devendo os candidatos reunir os requisitos 
referidos até à data limite de apresentação das respetivas candidaturas.»

deve ler-se:

«3 — Área de formação: Ser detentor do 12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe seja 
equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 2, de acordo com o previsto na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP.

Não há lugar, no presente procedimento concursal, à substituição do nível de habilitação exigido 
por formação adequada ou experiência profissional, devendo os candidatos reunir os requisitos 
referidos até à data limite de apresentação das respetivas candidaturas.»

O prazo para apresentação de candidaturas inicia nova contagem, dispondo os interessados de 
10 dias úteis a contar da data da publicação da presente declaração de retificação para apresentar 
a sua candidatura, conforme disposto no aviso de abertura, sendo consideradas válidas todas as 
candidaturas já apresentadas no âmbito deste procedimento concursal.

3 de março de 2022. — O Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas, Jorge Daniel Sousa Moreira da Silva.
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