
AVISO 

 

Ricardo Pereira Alves, Presidente da Câmara Municipal de Arganil, em cumprimento do 

disposto na al. c) e d) do nº1 do art. 19º da Portaria nº83-A/2009, de 22/01, republicada pela 

Portaria nº145-A/2011, de 06/04, no uso da competência conferida pelo disposto na al. a) do 

nº2 do art. 35º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, conjugada com o art. 33º e com o art. 

30º, ambos do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20/06, 

Torna pública a abertura de procedimentos concursais comuns de recrutamento, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de dez 

postos de trabalho não ocupados e previstos no mapa de pessoal do Município de Arganil, 

aprovado pela Assembleia Municipal de 28/11/2015, sob proposta de reunião de Câmara 

Municipal, datada de 30/10/2015, alterado pelo Órgão Deliberativo em 13/02/2016, sob 

proposta do Órgão Executivo de 02/02/2016, nos termos do art. 3º do Decreto-lei nº209/2009, 

de 03/09, e do art. 29º do anexo da Lei nº35/2014, de 20/06, nas condições contempladas nos 

Despachos n.ºs 1/PC1/2016, 2/PC2/2016, 3/PC3/2016, 4/PC4/2016, 5/PC5/2016, 6/PC6/2016, 

7/PC7/2016, 8/PC8/2016 e 9/PC9/2016, DAGF, datados de 04/05/2016, emanados no âmbito 

da autorização e aprovação por deliberação da Assembleia Municipal em sua sessão de 

13/02/2016, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em sua reunião de 02/02/2016, nos 

termos do art. 4º do Decreto-lei nº209/2009, de 03/09, sendo destinados para a contratação 

de: 

 

Carreira e 
Categoria 

N.º de 
Postos de 
Trabalho 

Atividade Habilitações 

Técnico 
Superior 

1 Contencioso Licenciatura na área de Direito 

1 Informática Licenciatura na área de Eng.ª Informática 

1 Ambiente e Saúde Licenciatura na área de Eng.ª do Ambiente 

1 
Cultura, Bibliotecas e 

Arquivo Histórico 
Licenciatura na área de Arqueologia 

2 
Desporto e Piscina 

Municipal 

Licenciatura na área de Educação 
Física/Desporto, Curso de Nadador-Salvador e 

certificação válida 

Assistente 
Técnico 

1 Educação 12º ano de escolaridade ou curso equiparado 

1 
Cultura, Bibliotecas e 

Arquivo Histórico 
12º ano de escolaridade ou curso equiparado 

1 Turismo 12º ano de escolaridade ou curso equiparado 

Assistente 
Operacional 

1 Turismo Escolaridade obrigatória 

 

A publicação integral dos procedimentos concursais encontra-se publicitada no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 97, de 19 de maio de 2016, data a partir da qual decorre o prazo de 10 

dias úteis para apresentação das candidaturas. 

Paços do Município de Arganil, 19 de maio de 2016 – O Presidente da Câmara Municipal 

de Arganil, Eng.º Ricardo Pereira Alves 

 

 


