MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL
AVISO
ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COMUNS PARA OCUPAÇÃO DE 7 POSTOS
DE TRABALHO
Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, na sua redação mais
atual e no artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e
na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de Ponta do Sol,
conforme deliberação tomada em sua reunião ordinária de 25 de Maio de
2017, torna-se público que se encontram abertos, pelo prazo de dez
dias úteis contados da data da publicação no Diário da República, 2.ª
série – N.º 143 – 26 de julho de 2017, do Aviso N.º 8390/2017,
procedimentos concursais comuns para ocupação de 7 (sete) postos de
trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Município de
Ponta do Sol, visando a constituição de relações jurídicas de emprego
público
por
tempo
indeterminado.
Seguidamente
apresenta-se
a
caracterização dos postos de trabalhos a ocupar:
Referência A: 4 (quatro) postos de trabalho na carreira e categoria de
Técnico Superior:
Referência A.1: 1 (um) posto de trabalho de Técnico Superior na área
da Ação Social - Licenciatura em Serviço Social ou Sociologia;
Referência A.2: 1 (um) posto de trabalho de Técnico Superior na área
da Educação, Cultura e Desporto e Turismo - Licenciatura em
Comunicação, Cultura e Organizações;
Referência A.3: 1 (um) posto de trabalho de Técnico Superior na área
da Educação, Cultura e Desporto e Turismo - Licenciatura em Animação
Sócio-Educativa;
Referência A.4: 1 (um) posto de trabalho de Técnico Superior na área
da Comunicação e Imagem - Licenciatura em Jornalismo.
Referência B: 3 (três) postos de trabalho na carreira e categoria de
Assistente Operacional:
Referência B.1: 1 (um) posto de trabalho de Assistente Operacional na
área de Cemitérios – Coveiro (titularidade da escolaridade obrigatória
necessária);
Referência B.2: 1 (um) posto de trabalho de Assistente Operacional na
área da Gestão de Resíduos e Higiene Pública - Cantoneiro para Recolha
de
Resíduos
Sólidos
(titularidade
da
escolaridade
obrigatória
necessária);
Referência B.3: 1 (um) posto de trabalho de Assistente Operacional na
área de Contratação e Obras Públicas – Pedreiro (titularidade da
escolaridade obrigatória necessária).
As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento do
formulário-tipo de candidatura, disponível em www.cm-pontadosol.pt,
sendo que não serão aceites candidaturas que não cumpram os requisitos
exigidos no Aviso N.º 8390/2017, publicado no Diário da República, 2.ª
série – N.º 143 – 26 de julho de 2017.
As candidaturas devem ser dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal
de Ponta do Sol, entregues pessoalmente ou remetidas por correio
registado com aviso de receção, para a morada Câmara Municipal de
Ponta do Sol, Rua de Santo António n.º 5, 9360-219 Ponta do Sol. Não
serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico. O prazo
para apresentação de candidaturas termina no dia 9 de agosto de 2017.

Poderão ser obtidas mais informações presencialmente na morada do
Município de Ponta do Sol, na página eletrónica do Município e através
do telefone 291 972 106.

Ponta do Sol, 26 de julho de 2017 - O Presidente da Câmara Municipal,
Rui David Pita Marques Luís.

