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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 17276/2022

Sumário: Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
assistentes técnicos (museologia).

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 12 postos de trabalho 
não ocupados da carreira geral e categoria de assistente técnico (museologia)

Na qualidade de Vice -Presidente da Câmara com competência delegada nos domínios dos Recur-
sos Humanos, conferida pelo Senhor Presidente da Câmara através do Despacho n.º 27/2022/GAP 
de 15 de fevereiro, 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, na sequência de procedimento concursal comum para ocupação 
de doze postos de trabalho de assistente técnico (museologia) da carreira geral e categoria de assis-
tente técnico, aberto por aviso n.º 16213/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 200, 
em 14/10/2020 e na Bolsa de Emprego, em 15/10/2020 com o código de oferta n.º OE202010/0480, 
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas, com Iris Regina Nisa Catralo, André Filipe 
Lopes Mares, Diliana Marisa Gomes Duarte, Andreia Filipa da Cruz Figueiredo, Maria João Aires de 
Morais Chainho, António Carlos Esteves Serra, Ricardo José Figueiredo Marques, Cátia Vanessa 
Osório dos Santos Silva com início a 01 de julho de 2022, e Ana Rita Tavares Grosso com início a 
11 de julho de 2022 e para o desempenho de funções correspondentes à categoria de Assistente 
Técnico (Museologia) da carreira geral de Assistente Técnico, na 1.ª posição remuneratória e nível 5 
da tabela remuneratória única (€709,46).

A Vice -Presidente da Câmara com competência delegada pelo Despacho n.º 27/2022/GAP 
de 15 de fevereiro.

9 de agosto de 2022. — A Vice -Presidente da Câmara, Carla Guerreiro.
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