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 FREGUESIA DE FERREL

Aviso (extrato) n.º 10550/2020

Sumário: Procedimento concursal comum de recrutamento, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, de um posto de trabalho na carreira e 
categoria de assistente operacional, área funcional de construções e conservação, do 
Serviço de Higiene, Limpeza e Obras.

Procedimento concursal comum de recrutamento em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente 
operacional, área funcional de contruções e conservação, do serviço de higiene, limpeza e obras

Nos termos do n.º 2 e n.º 4 do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.º da Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do disposto no artigo 11.º da 
Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, no uso da competência em matéria de Gestão de Recursos 
Humanos, faço público que, por deliberação favorável da Junta da Freguesias de Ferrel, datada 
de 04 de maio de 2020, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir do dia 
seguinte ao da publicação do presente Aviso no Diário da República, 2.ª série, o procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com vista à ocupação de um 
posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional, área funcional de Construções 
e Conservação no Serviço de Higiene, Limpeza e Obras,

Local de trabalho: área geográfica da Freguesia de Ferrel;
Função: O posto de trabalho a ocupar caracteriza  -se pelo exercício de funções na carreira e 

categoria de assistente operacional, tal como descrito no anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da 
LTFP, e para desempenho das atividades inerentes à área funcional de Construções e Conservação, 
de acordo com o mapa de pessoal.

Requisitos de admissão: Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidaturas, 
dos requisitos gerais de admissão previstos no artigo 17.º da LTFP, bem como a escolaridade 
obrigatória de acordo com a respetiva idade.

Posicionamento remuneratório: 1.ª posição remuneratória da carreira e categoria de assistente 
operacional, nível remuneratório 4 da tabela remuneratória única, à qual atualmente, corresponde 
o montante pecuniário de 645,07€.

O aviso integral deste procedimento está disponível na Bolsa de Emprego, em www.bep.gov.pt e 
na página eletrónica da Freguesia de Ferrel, no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da Re-
pública (2.ª série).

13 de maio de 2020. — A Tesoureira da Junta de Freguesia de Ferrel, Nídia Cristina Henriques Nunes.
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