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MUNICÍPIO DE GUIMARÃES
Aviso (extrato) n.º 9336/2020
Sumário: Procedimento concursal para recrutamento por tempo indeterminado de dois técnicos
superiores.

Contratação por tempo indeterminado

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), conjugado com a alínea a)
do n.º 1 e n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, por
despacho da Vereadora de Recursos Humanos datado de 29 de abril de 2020, precedendo autorização da Câmara Municipal por deliberação de 9 de março de 2020, na qual foi aprovado o mapa
anual de recrutamentos e consequente Despacho n.º 4692/2020, publicado no Diário da República
2.ª série, n.º 76, de 17 de abril, se encontram abertos procedimentos concursais comuns para
constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento dos seguintes postos de trabalho:
1) Postos de trabalho:
A — 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de técnico superior, área do desenvolvimento económico;
B — 1 posto de trabalho para a carreira/categoria técnico superior, área de direito.
2) Caracterização dos postos de trabalho:
Posto A — Apoiar a gestão corrente do funcionamento do Avepark e de todas as estruturas
que integram o Set.Up Guimarães. Realizar outras tarefas diretamente relacionadas com a função.
Posto B — Emitir pareceres jurídicos; prestar apoio jurídico transversal aos serviços da autarquia. Realizar outras tarefas diretamente relacionadas com a função.
3) Nível habilitacional exigido:
Posto A — Licenciatura;
Posto B — Licenciatura em Direito.
4) Prazo de candidatura: 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente
aviso, nos termos do artigo 18.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril.
5) A publicação integral do aviso de abertura destes procedimentos concursais será publicitada na Bolsa de Emprego Público (BEP) e na página eletrónica do Município de Guimarães em
www.cm-guimaraes.pt, na data desta publicação, da qual constam todos os requisitos formais de
candidatura.
5 de junho de 2020. — A Vereadora de Recursos Humanos, Sofia Ferreira.
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