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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 21982/2022

Sumário: Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
assistentes operacionais (apoio administrativo).

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de postos de trabalho
não ocupados da carreira geral e categoria de assistente operacional (apoio administrativo)

Na qualidade de Vice -Presidente da Câmara com competência delegada nos domínios 
dos Recursos 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 três postos de trabalho de assistente operacional (apoio administrativo) 
da carreira geral e categoria de assistente operacional, aberto pelo Aviso n.º 16218/2020, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 200, em 14/10/2020 e na Bolsa de Emprego, em 14/10/2020 
com o código de oferta n.º OE202010/0452, foi celebrado contrato de trabalho em funções públi-
cas, com Ana Carolina Fossati Balteiro Pereira de Carvalho, Diogo Miguel de Azevedo Augusto, 
Elidia Jorge Ramalhete Varela, Luís Alexandre Rosa Rodrigues dos Santos Espinho, Ivone Maria 
Sanches dos Santos Vieira Dias, Magnólia Baptista Lopes, com início a 01 de setembro de 2022, 
e Ana Paula Adão Duarte, com início a 01 de outubro de 2022 e para o desempenho de funções 
correspondentes à categoria de Assistente Operacional (Apoio Administrativo) da carreira geral 
de Assistente Operacional, na 4.ª posição remuneratória e nível 4 da tabela remuneratória única 
(€705,00).

A Vice -Presidente da Câmara no uso de competência delegada e subdelegada pelo Despacho 
n.º 27/2022/GAP de 15 de fevereiro.

27 de outubro de 2022. — A Vice -Presidente da Câmara, Carla Guerreiro.
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