MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ
CÂMARA MUNICIPAL
SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

AVISO (por extrato)
ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM
- 28 ASSISTENTES OPERACIONAIS –

Élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão, Vereadora da Câmara Municipal de Santa Cruz, com a
competência delegada pelo Sr. Presidente da Câmara, no uso da competência conferida pelo
disposto na al. a) do nº 2 do art. 35º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12/09, conjugada com o
art. 33º e com o art. 30º, ambos do anexo da Lei nº 35/2014, de 20/06, e de acordo com o meu
despacho nº 14/2010 de 10/02/2020, em cumprimento com o disposto na al. c) do nº 1 do art.
11º da Portaria nº 125-A/2019, de 30/04, torna público a abertura de procedimento concursal
comum de recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a tempo
indeterminado, de 28 (vinte e oito) postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de
pessoal do Município de Santa Cruz, aprovado pela Assembleia Municipal através da deliberação
n.º 97/2019, de 29 de novembro de 2019, sob proposta nº 290/2019 de reunião de Câmara
Municipal a 21 de novembro de 2019, para a carreira e categoria de assistente operacional.
A publicação do procedimento concursal encontra-se, por extrato, na 2ª série do Diário da
República, n.º 38/2020, de 24 de fevereiro de 2020, sob o Aviso n.º 3198/2020, e publicitado
na íntegra na BEP (Bolsa de Emprego Pública) sob o Aviso com o código nº OE202002/0693 de
24/02/2020, data a partir da qual decorre o prazo de 10 dias úteis para apresentação das
candidaturas.
Santa Cruz, 24 de fevereiro de 2020. – A Vereadora da Câmara Municipal, Élia Luísa Dias
Gonçalves Ascensão.
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