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 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 20778/2022

Sumário: Lista nominativa das trabalhadoras com relação jurídica de emprego público, providas 
na carreira geral de assistente operacional, a transitar para o mapa de pessoal das 
juntas de freguesia.

Lista nominativa das trabalhadoras com relação jurídica de emprego público, providas na carreira 
geral de assistente operacional, a transitar para o mapa de pessoal das Juntas de Freguesia

Dando cumprimento ao disposto no artigo 8.º, n.º 10 do Decreto -Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, 
concretiza o quadro de transferência de competências dos municípios para os órgãos das fregue-
sias, torna -se público que, a Assembleia Municipal de Palmela, na sua sessão extraordinária de 
29 de setembro de 2022, sob proposta apresentada pela Câmara Municipal, aprovada em reunião 
de 7 de setembro de 2022, aprovou os Autos de Transferência de Competências a celebrar com 
as Juntas de Freguesias do Concelho, com inicio de vigência a 1 de outubro de 2022, cuja Lista 
Nominativa da transição das trabalhadoras, é a seguinte:

Lista nominativa da transição de trabalhadoras para a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo 

Trabalhador/a Carreira/
categoria Área funcional Nível 

remuneratório Caracterização do posto de trabalho

Inácia Maria Lourinho 
Claro Costa.

Assistente Opera-
cional.

Cantoneira de Lim-
peza.

Posição 5 Nível 5 Limpeza dos espaços públicos (incluindo áreas ajardina-
das) localizados na área geográfica de circunscrição 
da freguesia, designadamente, varredura manual, 
remoção de areias, conservação e limpeza de pape-
leiras e recipientes para dejetos caninos, corte de 
ervas nos passeios e vias públicas, colocação de 
monda química e limpeza de sarjetas e sumidouros; 
Limpeza de valetas e bermas de estradas alcatroa-
das e caminhos municipais, na área dos respetivos 
perímetros urbanos.

Maria José Marques 
Pereira Carapinha.

Assistente Opera-
cional.

Cantoneira de Lim-
peza.

Posição 5 Nível 5 Limpeza dos espaços públicos (incluindo áreas ajardina-
das) localizados na área geográfica de circunscrição 
da freguesia, designadamente, varredura manual, 
remoção de areias, conservação e limpeza de pape-
leiras e recipientes para dejetos caninos, corte de 
ervas nos passeios e vias públicas, colocação de 
monda química e limpeza de sarjetas e sumidouros; 
Limpeza de valetas e bermas de estradas alcatroa-
das e caminhos municipais, na área dos respetivos 
perímetros urbanos.

 Lista nominativa da transição de trabalhadoras para a União das Freguesias de Poceirão e Marateca 

Trabalhador/a Carreira/
categoria

Área 
funcional

Nível 
remuneratório Caracterização do posto de trabalho

Maria de Fátima de Faria 
Loureiro.

Assistente Opera-
cional.

Cantoneira de Lim-
peza.

Posição 5 Nível 5 Limpeza dos espaços públicos (incluindo áreas ajardina-
das) localizados na área geográfica de circunscrição 
da freguesia, designadamente, varredura manual, 
remoção de areias, conservação e limpeza de pape-
leiras e recipientes para dejetos caninos, corte de 
ervas nos passeios e vias públicas, colocação de 
monda química e limpeza de sarjetas e sumidouros; 
Limpeza de valetas e bermas de estradas alcatroa-
das e caminhos municipais, na área dos respetivos 
perímetros urbanos.
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Trabalhador/a Carreira/
categoria

Área 
funcional

Nível 
remuneratório Caracterização do posto de trabalho

Maria Helena Inácio Cor-
reia.

Assistente Opera-
cional.

Cantoneira de Lim-
peza.

Posição 4 Nível 4 Limpeza dos espaços públicos (incluindo áreas ajardina-
das) localizados na área geográfica de circunscrição 
da freguesia, designadamente, varredura manual, 
remoção de areias, conservação e limpeza de pape-
leiras e recipientes para dejetos caninos, corte de 
ervas nos passeios e vias públicas, colocação de 
monda química e limpeza de sarjetas e sumidouros; 
Limpeza de valetas e bermas de estradas alcatroa-
das e caminhos municipais, na área dos respetivos 
perímetros urbanos.

 4 de outubro de 2022. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Joana Isabel Monteiro.
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