
 

 

 

 

 

 

 

1 — A Câmara Municipal de Alvito, informa que se 

da publicação do presente aviso na BEP (OE201906/0455

Jurista, em regime de mobilidade na categoria

2- Requisitos para a constituição da relação Jurídica

a)Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;

b) Ter 18 anos de idade completos; 

c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;

e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória;

f) Ser titular de vínculo de emprego público por tempo indeterminado ou contrato individual de trabalho por tempo 

indeterminado, previamente estabelecido;

g) Ser detentor da categoria de Técnico Superior 

3 - Remuneração base - A remuneração base mensal a atribuir é idêntica à que o trabalhador aufere na entidade de origem;

4 - Seleção dos candidatos - A seleção dos candidatos será efetuada com base na 

Profissional de seleção, caso exista mais do 

para a entrevista os candidatos que reúnam os requisitos de admissão

5 - Formalização das candidaturas - As candidaturas são obrigatoriamente formalizadas, por v

recursos.humanos@cm-alvito.pt 

.6 - A presente oferta de emprego estará disponível

7 - Caraterização do posto de trabalho – Técnico Superior

Anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovad

grau de complexidade funcional 3 (três), Técnico Superior

Formação académica e/ou profissional:  

- Licenciatura. 

8 — Local de trabalho — Câmara Municipal de Alvito

9 – O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), na página eletrónica d

termos do artº 97º-A/1, da Lei nº 35/2014,

Alvito, 19 de junho de 2019. O Presidente da Câmara Municipal

 

Município de Alvito 

 

Aviso 

 
, informa que se encontra aberto, pelo prazo de 5 dias úteis, (até dia 27 de junho)

(OE201906/0455), procedimento para recrutamento de 

bilidade na categoria. 

a constituição da relação Jurídica: 

a)Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;

c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; 

ção obrigatória; 

er titular de vínculo de emprego público por tempo indeterminado ou contrato individual de trabalho por tempo 

indeterminado, previamente estabelecido; 

Técnico Superior - Jurista  

remuneração base mensal a atribuir é idêntica à que o trabalhador aufere na entidade de origem;

A seleção dos candidatos será efetuada com base na Avaliação Curricular e 

, caso exista mais do que um candidato ao presente processo de mobilidade

para a entrevista os candidatos que reúnam os requisitos de admissão e perfil adequado.  

As candidaturas são obrigatoriamente formalizadas, por via correio 

disponível na página eletrónica da Autarquia em ww.cm

Técnico Superior 1 (um) posto de trabalho – As funções

nexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, às quais corresponde o 

Técnico Superior. (Artigo 88º/2) 

Câmara Municipal de Alvito. 

O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), na página eletrónica d

, de 20 de junho, com a alteração introduzida pela Lei nº 25/2017

da Câmara Municipal, António João Valério. 

(até dia 27 de junho) a contar 

, procedimento para recrutamento de um Técnico Superior - 

a)Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial; 

c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício daquelas que se propõe desempenhar; 

er titular de vínculo de emprego público por tempo indeterminado ou contrato individual de trabalho por tempo 

remuneração base mensal a atribuir é idêntica à que o trabalhador aufere na entidade de origem; 

urricular e Entrevista 

que um candidato ao presente processo de mobilidade. Apenas são convocados 

ia correio eletrónico para 

em ww.cm-alvito.pt 

As funções a exercer são as referidas no 

de 20 de junho, às quais corresponde o 

O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), na página eletrónica da Autarquia, nos 

ei nº 25/2017, de 30 de maio. 


