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MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE
Aviso (extrato) n.º 9863/2021
Sumário: Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação até 67 postos de trabalho na categoria de assistente operacional (auxiliar de serviços gerais).

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação até sessenta e sete postos
de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas,
a termo resolutivo certo, tempo parcial, para a carreira e categoria de assistente operacional

1 — Nos termos das disposições conjugadas do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, abreviadamente designada por LTFP,
conjugada com o artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação e do
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, torna-se público que, por despacho do signatário exarado no dia 05 de maio de 2021, na sequência da deliberação favorável
tomada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 22 de abril de 2021, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso
na 2.ª série do Diário da República, e por sua vez, na Bolsa de Emprego Público (BEP), o procedimento concursal comum para preenchimento até sessenta e sete postos de trabalho, previstos e
não ocupados no mapa de pessoal do município, aprovado para o ano de 2021, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, tempo parcial, para a carreira
e categoria de assistente operacional.
2 — Duração do contrato: 12 meses, eventualmente renovável nos termos da Lei.
3 — Caracterização das funções: Assistente Operacional (Auxiliar Serviços Gerais)
4 — Local de trabalho: Escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância da área territorial do Município de Castro Daire.
5 — Nível habilitacional exigido: Escolaridade obrigatória em função da idade.
6 de maio de 2021. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Martins de Almeida.
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