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 FREGUESIA DE ALCOENTRE

Aviso n.º 3148/2023

Sumário: Abertura de procedimento concursal para recrutamento de um assistente técnico (admi-
nistrativo).

Abertura de procedimento concursal para recrutamento de um assistente técnico (administrativo)

1 — Em cumprimento do disposto na alínea a) ii) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 11.º, da Portaria 
n.º 233/2022 de 9 de setembro, conjugada com o artigo 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua versão atualizada, 
torna -se público que por deliberação da Junta de Freguesia de Alcoentre, tomada na reunião de 
7 de novembro de 2022, se encontra aberto procedimento concursal comum de recrutamento, 
durante 10 dias úteis, a contar da data da publicação integral deste procedimento, na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), acessível em www.bep.gov.pt, para ocupação de um posto de trabalho, 
da carreira/categoria de assistente técnico (administrativo), na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal da 
Freguesia de Alcoentre.

2 — Caraterização dos postos de trabalho: conforme caracterização das carreiras gerais que 
consta no anexo à LTFP, as funções a exercer são de natureza executiva, de aplicação de métodos 
e processos, com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau de médio de complexi-
dade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos 
e serviços, designadamente:

2.1 — Atendimento ao público, tarefas de expediente, arquivo, secretariado, contabilidade, 
processamento de remunerações, aprovisionamento e economato, apoio ao funcionamento dos 
órgãos da Freguesia, deslocação às instituições bancárias, aos serviços municipais e a outros 
serviços públicos e apoio aos eventos a realizar pela Junta de Freguesia de Alcoentre.

3 — Requisitos habilitacionais: 12.º ano de escolaridade, sem possibilidade de substituição 
do nível habilitacional por formação, ou experiência profissional.

4 — Local: Freguesia de Alcoentre
5 — A publicação integral do procedimento concursal, encontra -se publicitada na página 

eletrónica da Freguesia em www.jf-alcoentre.pt e na Bolsa de Emprego Público, acessível em 
www.bep.gov.pt e afixada em local visível e público das instalações da Freguesia de Alcoentre.

1 de fevereiro de 2023. — O Presidente da Junta de Freguesia de Alcoentre, Francisco António 
Galvão Morgado.
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