
www.dre.pt

N.º 59 24 de março de 2022 Pág. 439

Diário da República, 2.ª série PARTE H

 FREGUESIA DE CANAVIAIS

Aviso (extrato) n.º 6243/2022

Sumário: Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho para a 
carreira e categoria de assistente técnico.

Procedimento concursal comum de recrutamento para preenchimento de um posto de trabalho
 na carreira geral de Assistente Técnico, categoria

 de Assistente Técnico, conforme caraterização no Mapa de Pessoal da Freguesia de Canaviais

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 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, na sua atual redação, 
conjugado com a alínea a) do n.º 1 e com o n.º 5, ambos do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 
de 30 de abril, na sua atual redação, faz -se público que por deliberação da Junta de Freguesia de 
Canaviais de 2 de março de 2022, encontra -se aberto procedimento concursal comum de recru-
tamento, para preenchimento, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, de um posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente Técnico, conforme 
previsto no Mapa de Pessoal da Freguesia de Canaviais para o ano 2022.

1 — Caraterização do posto de trabalho: Para além das funções constantes no anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, referido no n.º 2 do artigo 88.º da mesma lei, às quais corresponde 
o grau 2 de complexidade funcional na carreira e categoria de Assistente Técnico, realizar o aten-
dimento ao público e todas as tarefas inerentes ao mesmo; executar os procedimentos adminis-
trativos e financeiros inerentes à organização e funcionamento interno da Freguesia, bem como 
às competências próprias delegadas na Junta de Freguesia; assegurar o posto do CTT; apoiar os 
órgãos autárquicos e prestar colaboração administrativa e logística em todos os serviços, projetos 
e atividades dirigidas à comunidade, programadas e dinamizadas pela Junta de Freguesia.

2 — Requisitos habilitacionais: 12.º ano de escolaridade.
3 — Prazo de candidaturas: As candidaturas decorrem pelo prazo de dez dias úteis, contados a 

partir da data de publicação da oferta de emprego na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt). 
A publicação integral é efetuada na Bolsa de Emprego Público, sendo, ainda a referida informação 
publicitada na página eletrónica da Freguesia de Canaviais, (https://jfcanaviais.pt).

8 de março de 2022. — A Presidente da Junta de Freguesia, Bernarda Julieta da Noite Cota.
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