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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESTÔMBAR E PARCHAL

Aviso (extrato) n.º 2371/2020

Sumário: Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado do mapa de pessoal 
da Junta de Freguesia de União das Freguesias de Estômbar e Parchal.

Procedimento concursal comum para ocupação de 1 (um) posto de trabalho, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo determinado do mapa

 de pessoal da Junta de Freguesia de União das Freguesias de Estômbar e Parchal

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 
de abril e n.º 2 do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, 
torna -se público que, por deliberação do Executivo em 12 de dezembro de 2019, encontra -se aberto 
procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado para o posto de trabalho a 
seguir indicado:

Carreira/Categoria: Assistente Técnico (Assistente Administrativo) — 1 (um) posto de trabalho.
Atribuições/Competências/Atividades: Grau de complexidade 2 com funções de natureza 

executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instru-
ções gerais, de grau médio de complexidade, na área de assistente administrativo, em especial, 
Desempenhar funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em 
diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, na área de assistente 
administrativo, em especial, atendimento ao público e tratamento dos respetivos pedidos; arquivo 
da documentação da freguesia; secretariado das reuniões dos órgãos da freguesia; elaboração 
de ofícios e outros documentos, em suporte informático; realizar tarefas no âmbito do “posto 
CTT”; apoio ao processamento de remunerações e pagamentos, utilizando aplicação informática.

Local de trabalho: área geográfica/territorial da Freguesia de União das Freguesias de Estômbar 
e Parchal sem prejuízo das deslocações inerentes ao exercício das funções.

Requisitos habilitacionais: 12.º Ano de Escolaridade, não sendo possível substituir as habili-
tações exigidas por formação ou experiência profissional.

Prazo de candidatura: 10 (dez) dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso.
O texto integral encontra -se publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP), acessível em 

www.bep.gov.pt e na página eletrónica da Freguesia em União das Freguesias de Estômbar e 
Parchal.

21 -01 -2020. — O Presidente da Junta da União das Freguesias de Estômbar e Parchal, 
 Joaquim Dimas Neto Varela.
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