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Aviso n.º 11858/2021

Sumário: Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
seis assistentes operacionais.

Celebração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado
na Carreira e Categoria de Assistente Operacional

Na qualidade de vereador com competências delegadas através do Despacho n.º 198/2017/GAP, 
de 20 de outubro, e na sequência do procedimento concursal comum para ocupação de postos de 
trabalho, na carreira geral e categoria de Assistente Operacional (Viveirista), aberto pelo aviso (extrato) 
n.º 3529/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 5 de março de 2019 e na Bolsa de 
Emprego Público com o código de oferta OE201903/0132, em 6 de março de 2019, em cumprimento 
do disposto na alínea b) do n.º 1 e 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, torna -se público 
que, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014 de 
20 de junho, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
os trabalhadores abaixo mencionados, com efeitos a 30 de dezembro de 2020, na carreira/categoria 
de Assistente Operacional, área funcional de Viveirista, posicionado na 4.ª posição remuneratória da 
categoria a que corresponde a remuneração base mensal de € 645,07 e no nível remuneratório 4.º da 
Tabela Remuneratória Única (TRU):

André Fernando de Sousa Esperança; Elsa da Conceição de Sá Fontainhas; Cláudia de Oli-
veira dos Santos Sousa; Sílvia Alexandra Correia Machado; Florbela Fragoso Serrano da Costa 
Claro Brioso; Filipe Miguel Fidalgo Narciso.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato de trabalho e tem a duração 
de 90 dias, nos termos do previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º da LTFP, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

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

25 de maio de 2021. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
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