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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE PENICHE

Aviso (extrato) n.º 13781/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal  para um posto de trabalho da carreira e categoria 
de assistente técnico — Núcleo de Contabilidade.

Abertura de procedimento concursal comum por tempo
indeterminado — Assistente Técnico — Núcleo

de Contabilidade — Subunidade Finanças — Divisão de Administração e Finanças

Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação (LTFP), e da alínea a) do n.º 1 
do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, torna -se público que, 
na sequência de autorização concedida pela Câmara Municipal, por sua Deliberação n.º 460/2022, 
de 20 de maio de 2022 e conforme o artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na 
redação atual e, por Despacho de 30 de maio de 2022, do Presidente da Câmara Municipal, se 
encontra aberto o procedimento concursal abaixo identificado, com vista à constituição de rela-
ção jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da LTFP, previsto e não ocupado no mapa 
de pessoal deste Município, pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data da publicação integral 
do aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP):

Processo n.º 40/02 -010 (2022) — 1 (um) posto de trabalho da carreira e categoria de Assis-
tente Técnico — Núcleo de Contabilidade — Subunidade Finanças — Divisão de Administração e 
Finanças.

28 de maio de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino Batista Antunes.
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