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FREGUESIA DE ALFENA
Aviso (extrato) n.º 20062/2021
Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para a ocupação de dois postos de trabalho, da carreira de assistente operacional — cantoneiro de vias e arruamentos.

1 — Nos termos do Artigos 30.º e 33.º ambos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e de harmonia com a Portaria n.º 125/2019,
de 30 de outubro e no seguimento da deliberação do executivo da Junta de Freguesia de Alfena
de 03.03.2021, torna-se público que se encontra aberto pelo período de 10 dias úteis, a contar da
data de publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum na
modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de 2 postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal desta Freguesia:
2 Assistentes Operacionais para o exercício de funções de Cantoneiro de Vias.
2 — Identificação da entidade: Freguesia de Alfena.
3 — O recrutamento efetuar-se-á nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 30.º e da alínea d)
do n.º 1 do artigo 37.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação,
sendo aberto a candidatos com ou sem vínculo de emprego público.
4 — Forma e prazo de apresentação candidaturas: As candidaturas decorrem pelo prazo
de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicitação das ofertas de emprego na Bolsa de
Emprego Público — BEP, acessível em www.bep.gov.pt, as quais deverão ser publicitadas no primeiro dia útil após a publicitação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, contendo
informação integral sobre os requisitos formais do provimento, do perfil exigido, da composição
do júri, dos métodos de seleção, bem como as regras a que deve obedecer a formalização das
candidaturas. A informação referida será, ainda publicitada na página eletrónica da Junta de Freguesia de Alfena, por publicação integral, acessível em www.freguesiadealfena.pt, no separador
Editais e disponibilizada para consulta na Secretaria da Junta de Freguesia de Alfena, sito, na Rua
São Vicente, 2973, 4445-210 Alfena.
4 de outubro de 2021. — O Presidente da Junta de Freguesia, Dr. Arnaldo Pinto Soares.
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