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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 FREGUESIA DE CALDELAS

Aviso (extrato) n.º 7538/2020

Sumário: Abertura de procedimento concursal para um posto de trabalho na categoria de assis-
tente técnico — área funcional administrativa.

Abertura de procedimento concursal para um posto de trabalho na categoria
de assistente técnico — área funcional administrativa

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), conjugado com a alínea a) 
do n.º 1 e n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se público que, por 
deliberação do órgão executivo de 30 de março de 2020, está aberto, procedimento concursal 
comum para ocupação, em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo In-
determinado, o seguinte posto de trabalho:

Carreira/categoria de Assistente Técnico da área funcional Administrativa — 1 posto de tra-
balho.

Caracterização do posto de trabalho: Um posto de trabalho da carreira/categoria geral de 
Assistente Técnico da área funcional Administrativa: “Exerce funções de natureza executiva, de 
aplicação de métodos e processos, com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de atuação da freguesia, nomeadamente, expediente, arquivo, 
secretaria, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento e economato e atendimento ao 
cliente.”

Prazo de candidatura: 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário 
da República, nos termos do artigo 18.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril.

Habilitações literárias exigidas: 12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe seja equiparado.
O texto integral encontra -se publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP), acessível em 

www.bep.gov.pt.

24 de abril de 2020. — O Presidente da Junta de Freguesia de Caldelas, Dr. Luís Soares.
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