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 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA

Aviso (extrato) n.º 19372/2022

Sumário: Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na 
carreira e categoria de assistente técnico.

Procedimento concursal comum, para a constituição de vínculos de emprego público
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo

indeterminado, para um posto de trabalho da carreira e categoria de Assistente Técnico

Torna -se público que por deliberação da União das Freguesias de Colmeias e Memória, em 
reunião de 1 de setembro de 2022, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual em conjugação com o disposto nos arti-
gos 30.º e 33.º da LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação 
atual (designada LTFP), se encontra aberto procedimento concursal comum para a constituição 
de vínculos de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na carreira e categoria 
de Assistente Técnico, previsto no Mapa de Pessoal da Freguesia:

1 — Atribuições e competências: O posto de trabalho a concurso, caracteriza -se pelo exer-
cício de funções, descritas no Mapa de Pessoal para o ano de 2022 da Freguesia de Colmeias e 
Memória na carreira e categoria de Assistente Técnico, designadamente, “Funções de natureza 
executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instru-
ções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos 
vários domínios de atuação dos órgãos e serviços”, conjugado com o que consta do anexo a que 
se refere o n.º 2 do artigo 88.º do anexo à LTFP, para a carreira e categoria de Assistente Técnico 
(Grau de complexidade funcional 2).

1.1 — Serviço administrativo e atendimento à população;
1.2 — Responsabilidade pelo programa corpo e mente, para o qual deverá ter formação téc-

nica de exercício físico.
2 — Requisitos Habilitacionais: de acordo com os artigos 34.º e 86.º da LTFP e em função do 

grau de complexidade 2 da carreira de assistente técnico, é exigido o 12.º Ano.
3 — Requisitos Específicos: formação de: “Técnica de exercício físico” comprovada através 

de certificado.
4 — Prazo: O prazo para apresentação de candidaturas é de 10 (dez) dias úteis a contar da 

data de publicação do presente aviso no Diário da República.
5 — Forma: As candidaturas deverão a ser apresentadas até ao termo do prazo, sob pena de 

exclusão, mediante apresentação dos documentos solicitados no aviso disponibilizado na BEP e 
ainda pela junção do formulário tipo disponibilizado no site da junta, em https://fcolmeiasememoria.pt. 
A entrega de candidaturas apenas pode ser efetuada por uma das seguintes vias: carta registada 
com aviso de receção, endereçada ao Presidente da Junta de Freguesia, para a morada Rua Alfredo 
Sousa Brandão n.º 71, 2420 -205 Colmeias, entregue presencialmente na secretaria da Junta 
de Freguesia durante o horário normal de expediente ou por correio eletrónico para o endereço 
geral@fcolmeiasememoria.pt.

A versão integral do presente aviso encontra -se publicada na Bolsa de Emprego Público (BEP) 
e no site oficial da junta.

27 de setembro de 2022. — O Presidente da Junta, Artur Rogério de Jesus Santos.
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