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Gestão Documental - N.° 6519 l Processo N° 2018/250.10.101/18

ASSU NTO: “ Abertura de procedimento concursal comum para celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com um
Assistente Técnico - Administrativo”

1 - Para efeitos do disposto no art.° 19.o da Portaria n.° 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.° 145-A/2011, de
6 de abril, conjugado com o art.° 33.° da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.° 35/2014, de 20 de junho, de
acordo com competência delegada pelo Sr. Presidente da Câmara, por despacho de 05 de abril de 2018, torno público queI no seguimento
da deliberação tomada em reunião do executivo municipal realizada a 05 de junho de 2018 e por meu despacho de 13 de junho de 2018,
se encontra aberto pelo periodo de 10 dias úteis, a contar da publicação do aviso na 2° Serie do Diário da República, nos termos do art.°
26.° da Portaria acima referida, procedimento concursal comum, para constituição de relação juridica de emprego público por tempo
indeterminado, previsto no mapa de pessoal do Municipio, para preenchimento do seguinte posto de trabalho:

Carreira e Categoria de Assistente Técnico - Administrativo - 1 (um) posto de trabalho - Divisão Administrativa e de Recursos Humanos;

2- O Conteúdo funcional do posto de trabalho encontra-se descrito no anexo a que se refere o n.° 2 do art.° 88.° da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n° 35/2014, de 20 de junhol sendo as funções a desempenhar as seguintes, as quais constam do
mapa de pessoal do Municipio de Aljezur:

o Proceder à receção dos bens em armazém, assegurando a qualidade e conferindo a respetiva quantidade, controlando
igualmente todas as saídas de armazém;

o Conferir, periodicamente, as existências, assim como, assegurar o correto armazenamento das mesmas;
o Assegurar a gestão, a entrega, receção de ferramentas e utensílios aos trabalhadores;
o Executar outras atividades de apoio geral.

3- Poderão candidatar-se todos os individuos com ou sem relação juridica de emprego público detentores do 12° ano de escolaridade.

4 - Para mais informações deverá consultar o aviso de abertura publicado na 2il Série do Diário de Republica n°136, de 17 de julho de
2018, contactar a Divisão Administrativa e de Recursos Humanos elou consultar a página eletrônica do Municipio em www.cm-a|jezur.pt
e a bolsa de emprego publico em www.bep.gov.pt.

Aljezur, 17 de julho de 2018.

No uso da competência del gada pelo Presidente da Câmara,
A Vic C residente
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