
rlbep Bolsa de Emprego Público

Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Ofefta

Código da OfeÊa:

Tipo Oferta:

Estado:

Nível Orgânico:

Orgáo I Seruiço:

Regime:

Carreira:

Categoria:

Grau de Complexidade:

Remuneração:

Suplemento Mensal:

Caracterização do Posto de Trabalho:

oE202111/0119

Mobilidade Interna

Activa

Câmaras Municipais

Câmara Municipal de Estremoz

Carreiras Gerais

Assistente Técnico

Assistente Técnico

z

A remuneração a auferir corresponderá à posição remuneratória detida no
serviço de origem

O.OO EUR

Atribuições/competências ou atividades a cumprir ou a executar: Funções de
nafureza executiva, de aplicação de métodos e processos com base em diretivas
bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de
atua$o comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuaÇo dos órgãos e

serviços.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando náo dispensada pela Constituição.
convenção intemacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de c) Não inibição do exercício de funçóes públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: exercício daquelas que se propõe desempenhar:

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercÍcio das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: 12o ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho

Local Trabalho No Postos Morada

Câmara Municipal 1

de Estremoz
Rossio Marquês de
Pombal

Total Postos deTrabalho: 1

Localidade Código Postal

7100513 ÉVORA

Distrito

Évora

Concelho

Estremoz

No de Vagas/ Alterações

1

Formação Profissional

Outros Requisitos:
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rlbep Bolsa de Emprego Público

categoria detidas, a atividade que executam e do órgão ou serviço onde exercem
funções, a posição remuneratória correspondente à iemuneraçãó uuro'ou, ã 

--
tempo de exercícÍo de funções na função pública, carreira e categoria (em anos.
meses e dias) e no cumprimento ou execução da atribuição, competência ou
atividade que executa, contendo a descrição das tarefas exercidas e ainda as

Tgnçges qualitativas e guantitativas obtidas nas avaliações do desempenho nos
dois últimos ciclos avaliativos (ou sendo o caso, indicação dos motivos da não--
avaliação em um ou em ambos os períodos avaliativos). 9. Em cumprimento da
alínea h) do artigo 90 da constituição da República portuguesa, reitera-se quàì.a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso
ao emprego e na progressão profìssional, providenciando escrupulosamente no
sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.,, 10. Em tudo o que
não estiver expressamente preüsto no presente despácho, o procedimento-iege-
se pelas disposições previstas nos artigos 92o a l00o e 1530 da Lei Geral do
ïrabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.o 3Sl2Ol4, de 20 de
junho.

Observações
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