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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES

Aviso (extrato) n.º 16027/2019

Sumário: Abertura de procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de 
assistente técnico (assistente de ação educativa), em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo.

Abertura de Procedimento Concursal para Constituição de Reserva de Recrutamento 
de Assistentes Técnicos (Assistentes de Ação Educativa), em Regime 

de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo

1 — Para cumprimento do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual, e artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 
30 de abril, torna -se público que por deliberação da Câmara Municipal de 10 de setembro de 2019 
e meu despacho de 20 de setembro de 2019 se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a 
contar da publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal comum 
para constituição de reserva de recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, dos postos de trabalho infra indicados do Município de Marco de 
Canaveses, para o ano letivo 2019/2020.

2 — Caraterização dos postos de trabalho:

Ref.ª 15/19) — Assistente Técnico (Assistente de Ação Educativa, para o Departamento Fi-
nanceiro, Económico e Social, conforme área de atividade indicada no mapa de pessoal.

3 — Ao abrigo do disposto no n.º 5, do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019 de 30 de abril 
informa -se que a publicitação integral do procedimento será efetuada na Bolsa de Emprego Público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt, sendo também publicitado no sítio da Internet do Município 
do Marco de Canaveses em www.cm -marco -canaveses.pt.

20 de setembro de 2019. — A Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Cristina Vieira.
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