
GRL_ASSINATURA_1 Assinatura 
 
 

 

AVISO 

Nº 19 /2022  
Gestão Documental - N.º 4940 / Processo Nº 2022/250.10.600/4  

 

ASSUNTO:  Celebração de Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado na Carreira/Categoria de Assistente Operacional - Serviços 

Gerais (Serviço de Educação  Vigilantes)  

Em cumprimento do disposto da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, e de acordo com 
competência delegada pelo Sr. Presidente da Câmara, pelo despacho n.º27/2021, de 27 de outubro,  em matéria 
de gestão de Recursos Humanos,   torno público que na sequência do procedimento concursal comum para 
celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com  dois Assistentes Operacionais  Serviços 
Gerais ( Serviço de Educação  Vigilantes), aberto pelo Aviso Extrato n.º 17861/2021 da 2.ª Série do Diário da 
República n.º 184, de 21 de setembro e na Bolsa de Emprego Público, com o código de oferta n.º OE202109/0515, 
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas, com efeitos a 01 de abril de  2022, com o candidato, 
Rubén de Oliveira Marreiros Almeida,  para ocupação de um posto de trabalho pertencente à Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, ficando a mesma posicionada na Posição Remuneratória 4 - Nível 
Remuneratório 4, 
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 14 de março de 2022, o júri para proceder à avaliação do período 
experimental do trabalhador, o qual tem a duração de 90 dias nos termos do artigo 49º da Lei n. º35/2014, de 20 
de junho, é constituído pelos seguintes elementos:  
PRESIDENTE: Claudia Isabel Regino Correia, Assistente Técnica do Município de Aljezur; 
VOGAIS EFECTIVOS: Filomena Maria Novais de Jesus Alves, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e 
impedimentos e Celso José Marreiros Duarte, ambos, trabalhadores do Município de Aljezur. 
VOGAIS SUPLENTES: Claudia Margarida Guerreiro Pires André e Ana Paula Fernandes Viana, ambas Assistentes 
Técnicas do Município de Aljezur. 
 
Publique-se na 2ª Série do Diário da República. 
 

Aljezur, 05/04/2022 

 

Por delegação de Competências  

do Presidente da Câmara,  

A Vice-Presidente da Câmara,  

 

 

 

 

-Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva- 

 

 


