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 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 23860/2021

Sumário: Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para ocupação de 
cinco postos de trabalho de assistente operacional (auxiliar de ação educativa).

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de cinco postos
de trabalho de assistente operacional

(auxiliar de ação educativa) da carreira geral de assistente operacional

Na qualidade de Vice -Presidente da Câmara com competência delegada nos domínios 
dos Recursos Humanos, conferida pelo Senhor Presidente da Câmara através dos Despachos 
n.os 184/2021/GAP de 22 de outubro e 246/2021/GAP de 12 de novembro, e nos termos do disposto 
no artigo 28.º, n.os 4 a 5, da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se público que, na sequên-
cia de procedimento concursal comum para ocupação de cinco postos de trabalho de assistente 
operacional (auxiliar de ação educativa) da carreira geral de assistente operacional, aberto por aviso 
n.º 10453/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 135, em 14/07/2020 e na Bolsa de 
Emprego, em 14/07/2020 com o código de oferta n.º OE202007/0341, foram celebrados contratos 
de trabalho em funções públicas, com Jéssica Gomes dos Santos, Catarina Mariano Spínola, Judite 
Maria dos Santos Silva, Ana Catarina da Silva Ribeiro Lima, Joana Rita Paulino da Graça Fernan-
des, Ana Isabel Grenho dos Santos Delicado e Ana Sofia Dias da Silva com início a 1 de outubro 
de 2021, e com Ana Rita Paulino Mendonça Silva, Daniela Alexandra Caetano Mendes, Noémia 
Maria Leitão Pereira da Silva e Cláudia Isabel Pina Malveiro com início a 2 de novembro de 2021, 
e para o desempenho de funções correspondentes à categoria de Assistente Operacional (Auxiliar 
de Ação Educativa) da carreira geral de Assistente Operacional, na 4.ª posição remuneratória e 
nível 4 da tabela remuneratória única (€665,00).

A Vice -Presidente da Câmara com competência delegada pelos Despachos n.os 184/2021/GAP, 
de 22/10 e 246/2021/GAP, de 12/11.

23 de novembro de 2021. — A Vice -Presidente da Câmara, Carla Guerreiro.
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