
GRL_ASSINATURA_1 Assinatura 
 
 

 

AVISO 

Nº 4 /2022  
Gestão Documental - N.º 1885 / Processo Nº 2022/250.10.600/2  

 

ASSUNTO: Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com um 
Assistente Técnico-Administrativo  

 
Em cumprimento do disposto no n.º 1 alínea b) do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e de acordo com 
competência delegada pelo Sr. Presidente da Câmara, pelo despacho n.º 27/2021, de 27 de outubro, em matéria 
de gestão e direção de recursos humanos, torno público que na sequência do procedimento concursal comum 
para celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com um Assistente Técnico  Administrativo, 
aberto pelo Aviso Extrato n.º 20037/2020 da 2.ª Série do Diário da República n.º 240 de 11 de dezembro e na 
Bolsa de Emprego Público, com o código de oferta n.º OE202012/0262, foi celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas, a 01 de fevereiro de 2022,   com a candidata, Marta Sofia Marreiros Batista de Sousa, para 
ocupação de um posto de trabalho pertencente à  Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento. A 
trabalhadora fica posicionada na Posição Remuneratória 1 - Nível Remuneratório 5, da categoria de Assistente 
Técnico, a que corresponde o valor 709,46 tabela remuneratória única. 
 
Para efeitos do n.º 1 do artigo 46.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, e nos 
termos do meu despacho emitido a 26 de janeiro de 2022, o júri do período experimental, com a duração mínima 
de 120 dias, conforme o preceituado no ponto 1 da cláusula 6º do Acordo Coletivo de Trabalho nº1/2009, 
publicado na 2ª série do Diário da República nº188, de 28 de setembro, tem a seguinte composição:  

 Presidente: Susana Isabel Pacheco Marreiros, Técnica Superior do Município de Aljezur; 
 Vogais Efetivos: Sofia Rodrigues Pereira, que substitui a Presidente do Júri nas suas faltas e 

impedimentos e Sónia Filipa Rodrigues Proença, ambas Técnicas Superiores do Município de 
Aljezur; 

 Vogais Suplentes: Sérgio Manuel Duarte Alves, Técnico Superior do Município de Aljezur e Bruno 
Filipe Francisco Assis, Assistente Técnico do Município de Aljezur. 

 
Publique-se na II Série do Diário da República. 
 
 

Aljezur, 02 de fevereiro de 2022 

 

 

No uso da competência delegada 

 pelo Senhor Presidente da Câmara,  

A Vice-Presidente, 

 

 


