
 

AVISO 

Nº8/2017  
Gestão Documental - N.º 1682 / Processo Nº 2017/250.10.101/10  

 

ASSUNTO: “ Abertura de procedimentos concursais para constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado” 

 

 

1 - Para efeitos do disposto no art.º 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada 

pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, conjugado com o art.º 33.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, no seguimento da 

deliberação tomada em reunião do executivo municipal realizada a 24 de janeiro de 2017 e dos despachos 

do Senhor Presidente da Câmara, de 01 de fevereiro de 2017, se encontram abertos pelo período de 10 

dias úteis, a contar da publicação do presente aviso na 2º Série do Diário da República, nos termos do art.º 

26.º da Portaria acima referida, procedimentos concursais comuns, para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, previstos no mapa de pessoal do Município, para 

preenchimento dos seguintes postos de trabalho: 

Referência A – Carreira e Categoria de Técnico Superior- Ação social – 1 (um) posto de trabalho – 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento; 

Referência B - Carreira e Categoria de Assistente Técnico - Administrativo – 1 (um) posto de trabalho - 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento. 

 

2 - Requisitos especiais:  

Poderão candidatar-se todos os indivíduos com ou sem relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, detentores do nível habilitacional que para cada referência se indica: 

Referência A – Licenciatura em Ação Social; 

Referência B – 12º ano de escolaridade. 

 

3- O Conteúdo funcional do posto de trabalho encontra-se descrito no anexo a que se refere o n.º 2 do art.º 

88.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, sendo 

as funções a desempenhar as seguintes, as quais constam do mapa de pessoal do Município de Aljezur:  

Referência A 

-Efetuar  atendimento, visitas domiciliárias e acompanhamento de utentes da ação social; 

- Elaborar relatórios sociais de indivíduos e famílias;  

- Tratar de assuntos relacionados com o processo de emissão do cartão social do município e do 

regulamento de apoio à melhoria das condições de habitação de munícipes carenciados (realização de 

visitas domiciliárias);  

- Planear, elaborar e acompanhar estudos/projetos diversos na área social; 

- Gerir o parque de habitação social. 

Referência B 

- Efetuar o atendimento geral do público; 

-Emitir guias de receita/faturas referente à cobrança de taxas, licenças e prestação de serviços de 

domínios da competência da divisão; 

-Executar tarefas administrativas de caráter geral, assim como executar outras atividades de apoio geral 

da divisão. 

 



4 - Para mais informações deverá consultar o aviso de abertura, publicado na II Série do Diário da 

República n.º 44, de 2 de março de 2017, contactar a Divisão Administrativa e de Recursos Humanos do 

Município de Aljezur e/ou consultar página eletrónica em www.cm-aljezur.pt. e a bolsa de emprego 

público em www.bep.gov.pt . 

 

Aljezur, 02 de março de 2017. 

                                                             

                                                                  O Presidente da Câmara, 

                                                          -José Manuel Velhinho Amarelinho - 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106542104/details/maximized?serie=II&parte_filter=36&dreId=106531340
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