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 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 12435/2020

Sumário: Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado — Rui José Pitaça 
Luna.

Concurso interno de acesso geral para ocupação de cinco postos de trabalho
da categoria de técnico de informática, do grau 2,

nível 1, da carreira não revista de técnico de informática

Na qualidade de vereador com competência delegada nos domínios dos Recursos Humanos, 
conferida pela Senhora Presidente da Câmara através do Despacho n.º 198/2017/GAP, de 20 de 
outubro, torna -se público que, na sequência de concurso interno de acesso geral para ocupação 
de cinco postos de trabalho de técnico de informática, do grau 2, nível 1, da carreira não revista de 
técnico de informática, aberto por Aviso n.º 16638/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 200, em 17/10/2019, afixado na página eletrónica na mesma data, e na Bolsa de Emprego, em 
18/10/2019 com o código de oferta n.º OE201910/0680, o trabalhador a seguir individualizado é 
designado para o posto de trabalho de Técnico de Informática, do Grau 2, Nível 1, da carreira não 
revista de Técnico de Informática com posicionamento no seguinte escalão e índice da estrutura 
indiciária própria da carreira constantes do anexo II a que se refere o artigo 9.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, com efeitos a partir de 13 de julho de 2020:

Rui José Pitaça Luna, Técnico de Informática do Grau 2, Nível 1, sendo remunerado pelo ní-
vel remuneratório 23 da tabela remuneratória única, a que corresponde o índice 470 da respetiva 
categoria e a remuneração base mensal de 1618,26€.

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/GAP, de 20 de outubro.

4 de agosto de 2020. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
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