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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 FREGUESIA DE BENFICA

Aviso n.º 11554/2022

Sumário: Procedimento concursal — listas relativas às provas teóricas realizadas no dia 9 de 
março, para as categorias de assistente operacional, assistente técnico e técnico superior.

Procedimento Concursal — Aviso de Abertura n.º 14327/2020, publicado no DR, 2.ª série,
 n.º 183, de 18 de setembro de 2020 — Provas Teóricas,

realizadas a 9 de março de 2022 (método seleção n.º 1 artigo 36.º LTFP)

1 — Em conformidade com o disposto no artigo 25.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de 
abril e no âmbito do Aviso de Abertura n.º 14327/2020, publicado no DR 2.ª série n.º 183, de 
18 de setembro de 2020, informa -se que se encontram afixadas em local visível e público na 
sede da Junta de Freguesia de Benfica, na Av. Gomes Pereira, n.º 17, em Lisboa, e no site da 
JFB (www.jf-benfica.pt), as listas relativas às provas teóricas realizadas no dia 9 de março de 
2022, de cada uma das carreiras/categorias constantes do Aviso n.º 14327/2020  — assistente 
operacional, assistente técnico e técnico superior — relativamente aos candidatos que se apre-
sentaram à realização das referidas provas teóricas, referente ao método de seleção previsto 
no n.º 1 do artº36.º da LTFP e referências “B”, “D”, “E”, “F”, “G”, “I” e “J” do aviso de abertura.

2 — Conforme ponto 12.5 do Aviso de abertura n.º 14327/2020, de 18 setembro, cada um dos 
métodos de seleção é eliminatório, considerando — se excluído/a do procedimento o/a candidato/a 
que não compareceram à realização de qualquer um dos métodos de seleção e/ou tenha obtido 
uma valorização inferior a 9,5 valores, não lhe sendo aplicável o método seguinte nos termos do 
n.º 10, do artigo 9.º, da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30/04 (aplicável às referências “B”, “D”, “E”, “F”, 
“G”, “I” e “J” do aviso de abertura).

Os candidatos à carreira/categoria de Assistente Operacional, Ref.ª “A” (motorista) e Ref.ª “C” 
assistentes operacionais (cantoneiro/a de limpeza, espaço púbico e jardinagem), serão convocados 
para a realização das provas práticas e aplicação dos respetivos métodos de seleção previstos 
no aviso de abertura relativos a essas referencias, conforme pontos n.os 13.1 — Ref.ª a) — moto-
rista — Provas de natureza prática, individual e com o objetivo de avaliar os conhecimentos para 
a função e a capacidade para aplicar os mesmos a situações concretas no exercício da função; 
a prova será de natureza prática, com simulação e de realização individual, com a duração total 
de 30 minutos, com condução das carrinhas e autocarro da JFB e 13.3 — Ref.ª c) — cantoneiro/a 
de limpeza, espaço púbico e jardinagem — Provas de natureza prática, individual e com o objetivo 
de avaliar os conhecimentos para a função e a capacidade para aplicar os mesmos a situações 
concretas no exercício da função; a prova será de natureza prática/simulação e de realização indi-
vidual, com a duração total de 30 minutos. A prova consistirá na limpeza de parte de uma rua, na 
poda de uma planta, na limpeza de uma sarjeta, composição de um pavimento, com utilização das 
técnicas e procedimentos corretos, com recurso aos instrumentos e equipamentos apropriados;

Conforme ponto 15 do citado aviso, os candidatos aprovados, referências “B”, “D”, “E”, “F”, 
“G”, “I” e “J” serão convocados para a realização do método seguinte por uma das formas previstas 
no artº10.º da Portaria n.º 125  -A/2019, de 30/04.

23 de maio de 2022. — O Presidente da Junta de Freguesia, Ricardo Marques.
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