
 Município de Portalegre 
www.cm-portalegre.pt 

Câmara Municipal – Divisão Administração Geral e Finanças 

 

Documento Assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa1 
1 Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição. georgina.baptista  

Rua Guilherme Gomes Fernandes, nº 28 – 7300-186 PORTALEGRE I NIPC 501 143 718 
telef (+351) 245 307 400/401 I fax  (+351) 245 307 470 
municipio@cm-portalegre.pt                                                                                                                                                                                  DE001V01 Pág. 1/1 

 

AVISO  EXTRATO 
 

N.º de Registo 18908 Data 03/10/2022 Processo 2022/250.10.101/3 

 

Para efeitos do disposto na al. c), do nº. 1 do artº. 11º. da Portaria nº. 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela 

Portaria nº. 12-A/2021, de 11 de janeiro, conjugado com o disposto no artº. 60º. da Lei nº. 75-B/2020, de 31 de dezembro 

(LOE 2021), em vigor pela Lei nº. 12/2022, de 27 de junho (LOE 2022) e considerando a deliberação da Câmara Municipal 

em reunião de 29/08/2022, conforme dispõem os art.º. 4º. e 9º. do Decreto-Lei nº. 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual 

redação, faz-se público que, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias a contar da data da presente publicação, 

procedimento concursal comum, para ocupação de 3 postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho por tempo 

indeterminado: 

1. Postos de trabalho – Carreira/ Categoria de Assistente Operacional  

2. Área de recrutamento: Nos termos da alínea a) do nº. 2 do artº. 60º. da Lei nº. 75-B/2020 de 31 de dezembro, em 

vigor pela Lei nº. 12/2022, de 27 de junho (LOE 2022), apenas poderão ser opositores a concurso, os trabalhadores 

detentores de vínculo de emprego público a termo resolutivo certo, que, no âmbito do processo de transferência de 

competências regulado pela Lei nº. 50/2018, de 16 de agosto, tenham transitado para o mapa de pessoal do 

Município de Portalegre. 

3. Prazo de validade: O procedimento é válido para o preenchimento dos referidos postos de trabalho. 

4. Local de trabalho: Escola Secundária de São Lourenço 

5. Caracterização dos postos de trabalho: inseridos nos Serviços de Educação – Divisão da Cultura, Juventude, 

Educação, Desporto, Assuntos Sociais, Educação e Turismo, as atribuições e as competências são as constantes 

ao anexo a que se refere o nº. 2 do artº. 88º. da Lei nº. 35/2014 de 20 de junho (LTFP). 

6. Requisitos de Admissão:   

 Habilitacionais: Grau 1 – quando se exija a titularidade de escolaridade obrigatória, ainda que acrescida 

de formação profissional. 

7. Publicitação do procedimento: Nos termos do disposto na al. b) do nº. 2 do artº. 60º. da Lei nº. 75-B/2020 de 31 

de dezembro, em vigor pela Lei nº. 12/2022, de 27 de junho (LOE 2022), o procedimento é publicitado na Bolsa de 

Emprego Público e na página eletrónica da autarquia, www.cm-portalegre.pt 

 

 

 

O Vereador 

 

 

 

 

António José da Mota Casa Nova* 
 

(* Edital n.º 54/2021 e 17/2022, de 26 de outubro de 2021 e 13 Maio de 2022 e Despacho n.º 23740, 
24300 e 24472 de 6 de dezembro de 2021 e Despacho n.º 9923, de 13 de Maio de 2022) 
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