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 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Aviso n.º 9637/2022

Sumário: Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum 
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de técnico superior, 
na área funcional de cultura e turismo.

Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para preenchi-
mento de um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior — Na área funcional de 
Cultura e Turismo [Referência A — Aviso (extrato) n.º 7921/2021 do Diário da República, 2.ª série 
de 29/4].

Ariana Maria Cachina Pinho, Primeira -Secretária da Comissão Executiva Metropolitana, por 
delegação de competências da Comissão Executiva Metropolitana do Porto, para os devidos efeitos, 
e nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na sua 
atual redação, faz público que que foi homologada, por despacho de 30 de março, a lista unitária 
de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal comum, aberto pelo Aviso 
n.º 7921/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 83, de 29 de abril de 2021 (Refª. A), 
com vista à constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado na careira 
geral e categoria de técnico superior, na área funcional de cultura e turismo, para o Departamento 
de Administração Geral (DAG).

A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada, em local visível e público, no Edifício 
Sede da AMP, e disponível para consulta na página eletrónica desta entidade intermunicipal, em 
http://portal.amp.pt (Recursos Humanos — Recrutamento — Procedimentos Concursais).

No referido concurso, nos termos do n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria, irá ser constituída 
reserva de recrutamento interno, uma vez que a respetiva lista contém um número de candidatos 
aprovados superior ao do posto de trabalho a ocupar.

31 de março de 2022. — A Primeira -Secretária da Comissão Executiva Metropolitana do Porto, 
Ariana Pinho.
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