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Aviso n.º 16271/2019

Sumário: Celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado —
assistente operacional (área funcional de ação educativa).

Procedimento concursal comum para preenchimento de posto de trabalho
de Assistente Operacional (área funcional de Ação Educativa),

em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho datado de 30 de agosto de 2019 do 
Vereador Adilo Oliveira Costa, no exercício de competência delegada na área de recursos humanos, 
por Despacho n.º 33/2017 de 30 de outubro, e nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da parte 
preambular da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, n.º 1 e alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, foram celebrados Contratos de Trabalho em Funções Públicas por 
tempo indeterminado, com ocupação dos postos de trabalho correspondente à categoria da carreira 
de Assistente Operacional (área funcional de Ação Educativa) constante no Mapa de Pessoal, com 
as candidatas a seguir mencionadas, aprovadas no concurso aberto por aviso publicado na 2.ª série 
do Diário da República, n.º 163, de 24 de agosto de 2018, e que, segundo a ata da reunião do júri 
do concurso, homologada em 19 de agosto de 2019, são as seguintes:

Com efeitos a partir de 3 de setembro de 2019:

Cláudia Sofia Tomé Gouveia.
Cláudia Sofia Raposo de Matos.
Célia Patrícia Pereira Lemos.
Ana Paula Oliveira Lourenço Correia.
Dina Maria Palma Pelica.
Marisa Andreia da Silva Loução Matos.
Irina Isabel Correia Maurício.
Sandra Cristina Rebola Ribeiro.
Mara Lúcia Tomé das Dores.
Mariana Sofia Sequeira dos Santos.

As trabalhadoras ficam colocadas na 4.ª posição, nível 4 do posicionamento remuneratório 
da categoria.

17 de setembro de 2019. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Joana Isabel Monteiro.
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