PARTE H

Diário da República, 2.ª série
N.º 85

30 de abril de 2020

Pág. 167

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
Aviso n.º 7259/2020
Sumário: Abertura de procedimento concursal comum, a termo resolutivo certo, para preenchimento de dois postos de trabalho de assistente técnico e de um assistente operacional.

Torna-se público, que para efeitos do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de
30 de abril, conjugado com o preceituado nos artigos 33.º e seguintes do anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, na sua atual redação, e com o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de
setembro, na sua atual redação, que, por deliberação da Câmara Municipal de 19 de março de
2020, e pelo meu despacho de 7 de abril de 2020 se encontra aberto por um período de 10 (dez)
dias úteis, a contar da data de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), de procedimento
concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
certo para os postos de trabalho a seguir indicados: Postos e local de trabalho: Ref.ª A) 1 posto de
trabalho de Assistente Técnico (área administrativa) — Departamento de Administração Geral e
Finanças; Ref.ª B) 1 posto de trabalho de Assistente Técnico (área da cultura) — Unidade de Desenvolvimento e Social; Ref. C) 1 posto de trabalho de Assistente Operacional (auxiliar de serviços
gerais) — Unidade de Desenvolvimento Económico e Social — área do Município de Oliveira do
Hospital. A indicação dos requisitos, da caracterização dos postos de trabalho, da composição do
júri, dos métodos de seleção e demais informação necessária, constam da oferta publicada integralmente na bolsa de emprego público, em (www.bep.gov.pt) e no sítio da Internet do Município
de Oliveira do Hospital (www.cm-oliveiradohospital.pt).
16 de abril de 2020. — O Presidente da Câmara, José Carlos Alexandrino Mendes.
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