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AVISOIEXTRATO)

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUICAO DE RELACAO JURIDICA DEæ
EMPREGO EM CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇOES PUBLICAS POR TEMPO

A DECORRER ENTRE 20 DE MAIO E T] DE JUNHO DE 2O2I

Nos termos da alínea c) do n.o I do arligo 11.o da Portaria n.'125-N2019, de 30 de abril alterada e

republicada pela Porlarian.'I2-N2021, de ll de janeiro, torna-se público que por deliberação da Câmara

Municipal de 19 de abril de 2021, se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a contar da data da

publicação integral do aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal comum, na

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, com a duração de 3 meses

(de 25 de junho a 24 de setembro), tendo em vista o preenchimento de dois (2) postos de trabalho da

categoria e carteira de Assistente Técnico (exercício de funções de Nadador Salvador).

Nível Habilitacional: Os candidatos deverão possuir o l2.o ano de escolaridade, bem como o curso

de Nadador-Salvador, certificado ou reconhecido pelo Instituto de Socorros a Náufragos, com

cartáo de identificação profissional válido, nos termos das disposições conjugadas do n.o 1 do artigo

86.'da LTFP, da Lei n." 6812014, de 29 de agosto alterada pela Lei n." 6112017, de I de agosto e da

Portaria n.o 3l ll20I5, de 28 de setembro, alterada e republicada pela Porlaria n.' 16812076, de 16 de

junho. Nos termos do n,o 1 do artigo 34.o da LTFP, não há possibilidade de substituição da

habilitação literária por formação e ou experiôncia profissional.

O aviso de aberlura deste procedimento concursal foi publicado na Bolsa de Emprego Público

(BEP), com o código de oferta n.o 08202105/0084

Paços do Concelho de Viana do Alentejo, 19 de maio de 2021

O Vice-Presidente da Câmara no de competência delegada,

Pereira)(João
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