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Aviso (extrato) n.º 8239/2020

Sumário: Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado para o preenchimento de dois postos de trabalho na 
carreira de assistente operacional.

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado para o preenchimento 

de dois postos de trabalho na carreira de Assistente Operacional

Para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-
blicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o disposto no 
artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 209/2019, de 3 de setembro e artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 
de 30 de abril, torna -se público que por deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordi-
nária realizada em 28 de outubro de 2019, se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento concursal 
comum para constituição de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de postos de trabalho, nos 
seguintes termos:

Dois postos de trabalho na categoria de Assistente Operacional, da carreira de Assistente 
Operacional, área de Cantoneiro, a afetar à Divisão Técnica de Obras e Serviços Urbanos.

O referido procedimento concursal será publicado em jornal de expansão nacional, por extrato, 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), em www.bep.gov.pt, a partir do dia seguinte à publicação do 
presente aviso no Diário da República, contendo a indicação dos requisitos formais de provimento, 
do perfil exigido, da composição do júri e dos métodos de seleção.

13 de maio de 2020. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís Filipe da Silva Lourenço 
Matias.
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