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 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 15927/2022

Sumário: Celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado — 
procedimento concursal de assistente técnico (animação cultural/serviços culturais).

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de quatro postos de trabalho 
de assistente técnico (animação cultural/serviços 

culturais) da carreira geral e categoria de assistente técnico

Na qualidade de Vereador com competência delegada nos domínios dos Recursos Humanos, 
conferida pelo Senhor Presidente da Câmara através do Despacho n.º 227/2022/GAP de 18/07, e 
nos termos do disposto no artigo 28.º, n.os 4 e 5, da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se 
público que a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para ocupação 
de quatro postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado de Assistente Técnico (Animação Cultural/Serviços Culturais) da carreira geral e 
categoria de assistente técnico, aberto pelo Aviso n.º 16213/2020, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 200, em 14/10/2020, aviso n.º 63/2020/DRH/DIGAT (publicação integral), e na Bolsa 
de Emprego, em 15/10/2020 com o código de oferta n.º OE202010/0478, foi celebrado contrato de 
trabalho em funções públicas, com Cátia Filipa Santos Fero, Joana Margarida Correia Gonçalves 
Oliveira Coelho e Inês Sofia Orelha de Almeida, com início a 1 de junho de 2022 e Natacha Catarina 
Leitão de carvalho Coelho, com início a 01 Julho de 2022, para o desempenho de funções correspon-
dentes à categoria de Assistente Técnico (Animação Cultural/Serviços Culturais) da carreira geral de 
Assistente Técnico, na 1.ª posição remuneratória e nível 5 da tabela remuneratória única (€709,46).

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 227/2022/GAP de 18/07.

20 de julho de 2022. — O Vereador, Carlos Rabaçal.
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