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MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Aviso n.º 39/2022
Sumário: Lista nominativa da transição de trabalhadores — transição dos trabalhadores do mapa
de pessoal do Município de Setúbal para o mapa de pessoal da União de Freguesias
de Azeitão, do concelho de Setúbal.

Lista nominativa da transição de trabalhadores

Na qualidade de Vice-Presidente da Câmara Municipal com competências delegadas através
do Despacho n.º 184/2021/GAP, de 22 de outubro, e do Despacho n.º 246/2021/GAP, de 12 de
novembro, e na sequência da aprovação do Auto de Transferência de Competências e Recursos
do Município de Setúbal para as Juntas de Freguesia, em reunião de Câmara n.º 11/2021, em
09/06/2021 (deliberação n.º 162/2021), torna-se público, nos termos do disposto no n.º 11 do artigo 8.
º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, a Lista Nominativa da Transição dos Trabalhadores
do Mapa de Pessoal do Município de Setúbal para o Mapa de Pessoal da União de Freguesias de
Azeitão do Concelho de Setúbal, com efeitos a 01 de janeiro de 2022, conforme estabelecido no
disposto do n.º 10 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril.
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.
13 de dezembro de 2021. — A Vice-Presidente da Câmara, Carla Guerreiro.
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Transferência de competências para as Juntas de Freguesia/União de Freguesias
União de Freguesias de Azeitão
Nome

Caracterização do posto de trabalho de origem

Caracterização do posto de trabalho de destino

Carreira

Iolanda Angelina Lopes Limpeza de Espaços Públicos — Procede à remoção Limpeza de Espaços Públicos — Procede à remoção Assistente
de lixos e equiparados, varredura e limpeza de ruas,
de lixos e equiparados, varredura e limpeza de ruas, operacional
limpeza de sarjetas, lavagem, das vias públicas, limlimpeza de sarjetas, lavagem, das vias públicas, limpeza de chafariz, remoção de lixeiras e extirpação
peza de chafariz, remoção de lixeiras e extirpação
de ervas.
de ervas.

Categoria

Assistente
operacional

Posição
Nível
remuneratória remuneratório

4

4

Vencimento

665,00 €

314826227
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