AVISO N.º 11 / 2017
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento de vários postos
de trabalho – Aviso retificativo – Prorrogação de prazo

Para os efeitos previstos nas alíneas c) e d) do n.º 1 e n.º 4 do art. 19.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, informa-se que foi prorrogado o
prazo de apresentação de candidaturas dos seguintes procedimentos concursais:
1 – Identificação da Entidade: Município de Sobral de Monte Agraço
2 – Identificação do Procedimento Concursal: 3 (três) postos de trabalho
3 – Caracterização do Posto de Trabalho:
Ref.A - 1 posto de trabalho – carreira e categoria de Técnico Superior - área funcional de Engenharia Civil;
Ref.B - 1 posto de trabalho – carreira e categoria de Assistente Técnico - área funcional de Turismo;
Ref.C - 1 posto de trabalho – carreira e categoria de Assistente Operacional - área funcional de Auxiliar de
Serviços Gerais;
As atividades encontram-se descritas no mapa anexo ao mapa de pessoal 2016, disponível em
http://www.cm-sobral.pt/mapa-de-pessoal/
4 – Habilitação Literária Exigida:
Ref.ª A- Os candidatos deverão ser detentores do nível habilitacional de grau de complexidade funcional 3
– Licenciatura em Engenharia Civil e inscrição válida na Ordem dos Engenheiros.
Ref.ª B- Os candidatos deverão ser detentores do nível habilitacional de grau de complexidade funcional 2
– 12.º ano de escolaridade.
Ref.ª C - Os candidatos deverão ser detentores do nível habilitacional de grau de complexidade funcional 1
– escolaridade obrigatória.
Não é possível a substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.
5 - Prazo de Entrega das Candidaturas: Até ao dia 02 de fevereiro de 2017.
6 – Identificação do Diário da República: Diário da República, n.º 14, II Série – suplemento, de 19 de
janeiro de 2017(Declaração de retificação).
O formulário de candidatura (obrigatório) encontra-se disponível na página eletrónica do Município, em
http://www.cm-sobral.pt.

Sobral de Monte Agraço, 19 de janeiro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,

José Alberto Quintino, Eng.º

