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 FREGUESIA DE VIALONGA

Aviso (extrato) n.º 8013/2022

Sumário: Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a  carreira/
categoria de assistente técnico.

Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho, 
para a carreira/categoria de Assistente Técnico

Para os devidos efeitos, torna -se público que se encontra aberto pelo prazo de dez dias úteis, 
a contar do 1.º dia útil da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, proce-
dimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo para ocupação imediata de 
um posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Técnico.

1 — Caracterização do posto de trabalho — Assistente Técnico — Na área do apoio adminis-
trativo aos órgãos autárquicos; à área da gestão de recursos humanos, nomeadamente processa-
mento de vencimentos, verificação de assiduidade e pontualidade, marcação de férias; à área do 
atendimento ao público, emissão de atestados, taxas e licenças; outras funções que podem ser e 
são acometidas a um Assistente Técnico; Comparecer às ações de formação designadas pela au-
tarquia; Cumprir as regras de segurança, higiene e saúde no trabalho; Aplicar o sistema de gestão 
da qualidade, participando na sua melhoria;

2 — Local de trabalho: Na área territorial da Freguesia de Vialonga, Concelho de Vila Franca 
de Xira;

3 — Requisitos habilitacionais exigidos, sem possibilidade de substituição dos requisitos ha-
bilitacionais por formação ou experiência profissional: 12.º ano de escolaridade.

A versão integral do presente aviso encontra -se publicada na bolsa de emprego público (BEP) 
acessível em www.bep.gov.pt.

29 de março de 2022. — O Presidente da Junta de Freguesia de Vialonga, João da Cruz 
Semedo Bizarro Tremoço.
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