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Aviso (extrato) n.º 13122/2020

Sumário: Abertura de procedimentos concursais comuns para a contratação de trabalhadores, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Abertura de procedimentos concursais comuns para contratação de trabalhadores, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

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 27 de julho de 2020 
e meu despacho de 04 de agosto de 2020 se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, a 
contar da publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimentos concursais 
comuns para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento dos postos de 
trabalho infra indicados do Município de Marco de Canaveses, para a Divisão de Cultura, Turismo 
e Associativismo do Departamento Financeiro, Económico e Social.

2 — Caraterização dos postos de trabalho conforme alteração ao Mapa de Pessoal de 2020, 
aprovada por deliberação de Reunião de Câmara e de Assembleia Municipal, de 08 e 26 de junho 
de 2020, respetivamente:

2.1 — Ref.ª 01/20) — 1 Assistente Técnico (Multimédia e Audiovisuais); 
2.2 — Ref.ª 02/20) — 1 Assistente Operacional (Auxiliar Administrativo).
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 dos procedimentos será efetuada na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), acessível em www.bep.gov.pt, sendo também publicitados no sítio da Internet do 
Município do Marco de Canaveses em www.cm -marco -canaveses.pt.

4 de agosto de 2020. — A Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Cristina Vieira.
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