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Aviso n.º 10442/2020

Sumário: Procedimento concursal comum para preenchimento de postos de trabalho de assis-
tente operacional (área funcional de condutor de máquinas pesadas e veículos espe-
ciais), em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado.

Procedimento concursal comum para preenchimento de postos de trabalho de Assistente Operacional
(área funcional de Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais),

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

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho datado de 07 de maio de 2020 do 
Senhor Vereador Adilo Oliveira Costa, no exercício de competência delegada na área de recursos 
humanos, por Despacho n.º 36/2020 de 06 de janeiro, 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 de postos de trabalho correspondente à cate-
goria da carreira de Assistente Operacional (área funcional de Condutor de Máquinas Pesadas e 
Veículos Especiais) constantes no Mapa de Pessoal, com os candidatos a seguir mencionados, 
aprovados no concurso aberto por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 148, de 
05 de agosto de 2019, e que, segundo a ata da reunião do júri do concurso, homologada em 30 de 
dezembro de 2019, são os seguintes:

Luís Carlos Calixto Costa, com efeitos a partir de 11 de maio de 2020
Jorge Carlos Borda d’Água Ferreira, com efeitos a partir de 18 de maio de 2020
Jorge Manuel Martins Simplício, com efeitos a partir de 02 de junho de 2020

Os trabalhadores ficam colocados na 4.ª posição, nível 4 do posicionamento remuneratório 
da categoria.

16 de junho de 2020. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Joana Isabel Monteiro.
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