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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PARCEIROS E AZOIA

Aviso (extrato) n.º 23761/2021

Sumário: Homologação da lista de ordenação final para um lugar de assistente operacional na 
área funcional administrativa.

Lista unitária de ordenação final — homologação

Procedimento concursal comum — constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado — carreira e categoria de assistente

operacional 1 posto de trabalho (área funcional: administrativa — ref.ª B)

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 
de 30 de abril, na redação da Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, torna -se pública a lista 
unitária de ordenação final do procedimento em título identificado, publicado pelo Aviso (extrato) 
n.º 2683/2021, na 2.ª série do Diário da República, n.º 29 de 11 de fevereiro de 2021 e publicitado 
na BEP OE202102/0258, cuja homologação teve lugar por deliberação da Junta de Freguesia, de 
27 de novembro de 2021:

1 Posto de Trabalho — Assistente Operacional (área funcional: Área Administrativa) — Lista 
de ordenação final

1.º Teresa Isabel da Silva Gaspar — 16,24 valores.
2.º Daniela Sofia Gomes Costa — 15,96 valores.
3.º Vanessa Cristiana Vieira Santos Dias — 14,62 valores.
4.º Telma Fonseca Marques — 13,42 valores.
5.º Cláudia Andreia dos Santos Carreira Gaspar — 13,14 valores.
6.º Cristiana Silva Lopes — 12,68 valores.
7.º Ana Paula da Costa Geraldes — 12,64 valores.
8.º Inês Alexandra dos Santos Marques Nogueira — 12,36 valores.
9.º Gisela Lopes Serrario — 12,06 valores.

A lista unitária de ordenação final encontra -se igualmente afixada em local visível e público 
no edifício sede da Junta de Freguesia e disponível para consulta na sua página eletrónica 
http://www.fparceirosazoia.pt

27 de novembro de 2021. — O Presidente da Junta de Freguesia, José Carlos Matias Filipe.
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