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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA (SANTA MARIA E SÃO MIGUEL, SÃO MARTINHO 
E SÃO PEDRO DE PENAFERRIM)

Aviso (extrato) n.º 15618/2019

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum de recrutamento para preenchimento de 
um posto de trabalho para a carreira e categoria de assistente operacional, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, a termo resolutivo 
incerto.

Nos termos do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, e artigos 30.º 
e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, torna -se público que, mediante proposta do Presidente da Junta, por deliberação do órgão 
executivo da União das Freguesias de Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pe-
dro de Penaferrim), tomada em reunião realizada no dia 7 de agosto de 2019, encontra -se aberto 
o procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, a termo resolutivo 
incerto, para preenchimento de um posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal 
aprovado para o ano 2019.

Caracterização do posto de trabalho: Um (1) posto de trabalho da carreira/categoria de As-
sistente Operacional, com funções de condução de veículos ligeiros de mercadorias destinados 
à limpeza urbana e recolha de lixo e monos, remoção de lixeiras e separação os RSU de acordo 
com a recolha seletiva que estiver a efetuar, entre outras constantes na publicação integral do 
presente aviso.

Área de académica: Nível habilitacional de grau de complexidade funcional 1 (titularidade de 
escolaridade obrigatória, consoante a idade).

Prazo de candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas num prazo de 10 dias úteis, 
a contar do dia útil seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República, nos termos 
do artigo 18.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril.

Publicação integral: Nos termos do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, o 
presente aviso será publicitado integralmente na bolsa de emprego público (www.bep.gov.pt), 
no 1.º dia útil seguinte à presente publicação e na página eletrónica da União das Freguesias 
de Sintra (www.uniaofreguesiassintra.pt), por extrato, a partir da data da publicação no Diário da 
República.

12 de setembro de 2019. — O Presidente da União das Freguesias de Sintra (Santa Maria e 
São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim), Manuel Fernando Alves Pereira.
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