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 MUNICÍPIO DE ELVAS

Aviso (extrato) n.º 18537/2019

Sumário: Procedimentos concursais comuns para constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
a carreira de técnico superior.

Procedimentos concursais comuns para constituição de vínculo de emprego público 
na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado para a carreira de técnico superior

Nos termos do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada, em anexo, 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Por-
taria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se público que, por deliberação da Câmara Municipal de 
14 de agosto de 2019, se encontram abertos pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte 
ao da publicação do presente aviso no Diário da República, os procedimentos concursais comuns, 
de recrutamento de trabalhadores, com vista ao preenchimento de postos de trabalho, previstos 
e não ocupados no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Elvas, na modalidade de relação 
jurídica de emprego público a constituir por contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para as seguintes áreas:

Referência — A) 1 técnico superior/licenciatura em Arquitetura;
Referência — B) 1 técnico superior/licenciatura em sociologia;
Referência — C) 1 técnico superior/licenciatura bietápica em administração pública e autár-

quica — 1.º e 2.º ciclo

Caracterização dos postos de trabalho:

Os postos de trabalho a concurso, caracterizam -se pelo exercício de funções, descritas no 
Mapa de Pessoal para o ano de 2019 da Câmara Municipal de Elvas, na carreira e categoria de 
Técnico Superior, conjugado com o que consta do anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º do 
anexo à LTFP, para a carreira e categoria de Técnico Superior (Grau de complexidade funcional 3).

29 de outubro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Miguel Fernandes Mocinha.
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