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AVISO 

 

 

 

Para os devidos efeitos, e, nos termos do disposto no artigo 50º conjugado com o 

disposto no n.º 1 do artigo 19º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, se anuncia 

que se encontra aberto procedimento concursal comum na modalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado tendo em vista o preenchimento 

de 4 postos de trabalho no mapa de pessoal do Município de Freixo de Espada à Cinta, 

categoria de Assistente Operacional da Carreira de Assistente Operacional (Pessoal não 

docente) do mapa de pessoal.   

 

Habilitações literárias exigidas: Escolaridade obrigatória consoante a idade. 

 

- Local, forma e prazo para apresentação das candidaturas: 

  1. Prazo - 10 dias úteis a contar da data da publicação integral do presente 

aviso na 2º Série do Diário da República n.º1, 2 de janeiro de 2017, nos termos do 

artigo 26 da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, alterada e republicada pela 

Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril. 

  2- Local e Forma - As candidatura deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, 

mediante preenchimento do formulário tipo, a fornecer aos candidatos, disponível na 

Secção de Pessoal ou na página electrónica da Câmara Municipal de Freixo de Espada à 

Cinta www.cm-freixoespadacinta.pt , e entregue  pessoalmente ou através de correio 

registado com aviso de recepção, para a Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, 

Praceta do Município , 5180-104 Freixo de Espada à Cinta, até à data limite fixada neste 

aviso. 

 DOCUMENTOS ANEXOS À CANDIDATURA: Deverão ser anexos às 

candidaturas, sob pena de exclusão do procedimento concursal, os seguintes elementos: 

fotocópia do Bilhete de identidade, fotocópia do certificado de habilitações literárias e 

profissionais, fotocópia do fotocópia do número de contribuinte, curriculum vitae, 

detalhado, actualizado e assinado e declaração comprovativa do exercício de funções 

inerentes à área de actividade para a qual o presente procedimento concursal é aberto 

(caso possua experiência profissional). 

 O formulário tipo, se não estiver devidamente assinado será automaticamente 

excluído do procedimento concursal. 

 O texto integral contendo os requisitos gerais de admissão ao referido procedimento 

concursal, descrição das funções, posicionamento remuneratório, legislação aplicável, 

forma de apresentação das candidaturas, constituição do júri, métodos de selecção e 

demais indicações, encontra-se publicado na 2ª série do Diário da República n.º 1 de 2 

de janeiro de 2017, e por extrato na publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP) 

bem como no endereço electrónico desta Autarquia ( www.cm-freixoespadacinta.pt.), 

também por extracto. 

http://www.cm-freixoespadacinta.pt/
http://www.cm/


Para quaisquer esclarecimentos devem os interessados dirigir-se à Secção de Pessoal 

desta Câmara Municipal, durante as horas de expediente. 

 

 

 

Edifício Paços do Concelho de Freixo de Espada à Cinta, 2 de janeiro de 2017. A 

Presidente da Câmara Municipal, Maria do Céu Quintas. 

 

 


