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N.º de Postos de trabalho
Cargo/carreira
Categoria

Área de Formação
Académica e Profissional

Técnico Superior . . .

Atribuições/Competências/Atividades

Contabilidade/Gestão Execução da contabilidade, respeitando as normas legais e
Recursos Humanos.
os princípios contabilísticos geralmente aceites. Gestão
dos recursos humanos, processamento de salários e outros abonos. Funções de chefia técnica e administrativa.
Realização de atividades de programação e organização,
segundo orientações e diretivas superiores. Execução de
trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior
complexidade. Encarregado de proteção de dados pessoais.
Secretaria . . . . . . . . . Funções de Chefia técnica e Administrativa, por cujos resultados é responsável. Realização de atividades de prog.
e organização do pessoal que coordena.
Compete prestar todo o apoio administrativo à chefia, ao
executivo e aos vários serviços da Junta de Freguesia.
Minutar e processar o expediente e efetuar os demais procedimentos administrativos que lhe sejam determinados.
Executar tarefas inerentes à classificação, distribuição e
expedição de correspondência e atos documentais dentro dos prazos legalmente estabelecidos. Organizar e
manter atualizados os ficheiros e arquivo. Assegurar o
atendimento ao público.
Assegurar a limpeza e conservação das várias instalações
que pertencem à freguesia. Executar outras tarefas
exigindo esforço físico e/ou conhecimentos práticos.
Nomeadamente cemitério e arruamentos.
Cemitério . . . . . . . . . Proceder à abertura e aterro de sepulturas/ jazigos, depósito
e levantamento de restos mortais. Execução de todas as
tarefas inerentes às atividades do cemitério, nomeadamente: Limpeza e pequenas reparações
Higiene/limpeza Obras Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e
com grau de complexidade variáveis. Execução de tarefas
de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento
dos órgãos dos serviços, podendo comportar esforço
físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua
guarda e pela sua correta utilização, procedendo quando
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

Obs.
Ocupados

A criar

Licenciatura Contabilidade e Administração.

0

1

Coordenador Técnico

12.º Ano

1

0

Assistente Técnico . . .

12.º Ano

2

Assistente Operacional Escolaridade Obrigatória.

1

Assistente Operacional Escolaridade Obrigatória.

1

Assistente Operacional Escolaridade Obrigatória.

3

A extinguir
quando
vagar.

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia de 09/08/2018
Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de 21/09/2018
9 de agosto de 2018. — O Presidente da Junta, Joaquim de Freitas Araújo.
311721634

FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

Aviso n.º 15333/2018

Declaração de Retificação n.º 767/2018

Contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Abertura do procedimento concursal comum para preenchimento
de três postos, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas, por tempo determinado, na carreira e categoria de
assistente operacional.

Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (doravante Lei), torna-se público
que, na sequência do procedimento concursal aberto no âmbito da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro (doravante PREVP), para ocupação de um posto de trabalho publicitado através do Código de oferta
n.º OE201803/0326, da carreira e categoria de Assistente Técnico e
após aceitação do posicionamento remuneratório foi celebrado contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Sandra
Maria Barros Pragosa. A data de início é a 17 de setembro de 2018 e
com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória para a
carreira e categoria de Assistente Técnico, correspondente a 683,13€.
Nos termos do artigo 11.º do PREVP, a trabalhadora está dispensada do
período experimental estipulado no n.º 1 do artigo 49.º do anexo da Lei,
pois o tempo de exercício de funções em situação de vínculo precário
é superior a 180 dias.
3 de outubro de 2018. — O Presidente da Freguesia de Reguengo do
Fetal, Horácio Manuel Gonçalves de Sousa.
311702056

Por ter ocorrido uma incorreção no texto do Aviso n.º 13463/2018,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 183, de 21 de setembro
de 2018, procede-se à devida retificação.
Assim, onde se lê:
«19 — Composição do Júri:
Presidente: Maria Fernanda Gonçalves, Presidente da Junta de
Freguesia de São Domingos de Rana; 1.º Vogal efetivo: Bruno
Miguel Gonçalves Bernardes, Vogal Secretário da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, que substituirá o Presidente do
Júri nas suas faltas e impedimentos; 2.º Vogal efetivo: Filomena
Maria Claros dos Santos de Oliveira, Técnica Superior da Junta
de Freguesia de São Domingos de Rana; 1.º Vogal suplente Maria
Teresa Barbosa Teixeira Valladas Preto, Vogal da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana;»

