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Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho não ocupado,
para a carreira e categoria de Assistente Técnico

Para os devidos efeitos, torna-se público que se encontra aberto pelo prazo de dez dias
úteis, a contar do 1.º dia útil da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República,
procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, para ocupação
imediata de um posto de trabalho e desempenho das funções inerentes à categoria e carreira de
Assistente Técnico.
1 — Caracterização do posto de trabalho: funções na área da contabilidade, tesouraria e
contratação pública, bem como nos recursos humanos, nomeadamente no processamento de vencimentos, verificação de assiduidade e pontualidade, marcação de férias, entre outras que podem
e devem ser acometidas a um Assistente Técnico; Comparecer às ações de formação designadas
pela autarquia; Cumprir as regras de segurança, higiene e saúde no trabalho; Aplicar o sistema de
gestão da qualidade, participando na sua melhoria.
2 — Local de trabalho: Na área territorial da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas.
3 — Requisitos habilitacionais exigidos, sem possibilidade de substituição dos requisitos habilitacionais por formação ou experiência profissional:
Grau de complexidade funcional 2 — Titularidade do 12.º ano de escolaridade.
4 — A versão integral do presente aviso encontra-se publicada na bolsa de emprego público
(BEP) acessível em www.bep.gov.pt.
3 de março de 2020. — O Presidente da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade,
Pragal e Cacilhas, Ricardo Jorge Cordeiro Louçã.
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