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 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 6653/2021

Sumário: Celebração de contratos de trabalho em funções públicas para a categoria/carreira de assis-
tente operacional (área funcional de cantoneira/o de limpeza/arruamentos e cabouqueira/o).

Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento para preenchimento de cinco 
postos de trabalho de Assistente Operacional (área funcional de Cantoneiro de Limpeza/Arrua-
mentos e Cabouqueiro) com vista à constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado.

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho datado de 05 de fevereiro de 2021 
do Vereador Adilo Oliveira Costa, no exercício de competência delegada na área de recursos hu-
manos, 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 Contrato 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 Cantoneira/o de Limpeza/Arruamentos e 
Cabouqueira/o) constante no Mapa de Pessoal, com as/os candidatas/os a seguir mencionadas/os, 
aprovadas/os no concurso aberto por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 105, de 
29 maio 2020 e que, segundo a ata da reunião do júri do concurso, homologada em 06 de janeiro 
de 2021 são as/os seguintes:

Com efeitos a partir de 15 de fevereiro de 2021:

Pedro Luís dos Santos Cardoso
Sandro Filipe Duarte Braço Forte
Tiago Bento de Jesus Melo
Fernando Jorge Cavaleiro Ascenso
João Miguel Martinho Rodrigues
Tiago Daniel Martins Ferreira
Sandro Miguel da Silva Jacinto
Hélder David Imaginário da Silva
Helena José Marquinhos dos Santos
Lisandra dos Santos Piloto
Marina Isabel Ferreira Esperança
Susana da Conceição Alminhas Caseiro Rocha
Branchita Miatov Pelicho

Com efeitos a partir de 01 de março de 2021:

Raquel Marisa Lopes Marchena de Oliveira
Rita vanessa Moreira da Silva
Patricia Isabel Cardoso Pereira Pombinho

Com efeitos a partir de 03 de março de 2021:

Marta Sofia Santos da Encarnação

As/Os trabalhadores/as ficam colocadas/os na 4.ª posição, nível 4 do posicionamento remu-
neratório da categoria.

3 de março de 2021. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Joana Isabel Monteiro.
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