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Procedimento concursal comum de contratação em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado para dois assistentes técnicos

1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas doravante designada LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho conjugado com o disposto
no artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público, que na sequência da
deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião de 01 de agosto, encontra-se aberto pelo
prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo
Indeterminado, para preenchimento de dois postos de trabalho de assistente técnico.
2 — Caracterização dos postos de trabalho:
Funções de complexidade de grau 2 com a categoria de assistente técnico, para exercer as suas
atividades na Divisão de Planeamento e Urbanismo. Assegurar o atendimento telefónico, triagem e
encaminhamento de e-mails; Proceder à organização, registo, instrução e tramitação de todos os
processos administrativos; Solicitar pareceres a outras entidades; Emitir guias de receita; Reunir os
processos/documentação e respetivos ficheiros, visando a sua inclusão em procedimentos decisórios
dos órgãos da Autarquia; Manter o arquivo organizado. Exercer as demais funções que lhe forem
cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior;
3 — Requisito Habilitacional:
12.º ano ou curso que lhe seja equiparado.
4 — A publicação integral deste aviso será efetuada na Bolsa de Emprego Público
(www.bep.gov.pt) e por extrato na página eletrónica do Município www.cm-santarém.pt.
2 de agosto de 2019. — A Vice-Presidente da Câmara Municipal, Inês Barroso.
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