
 
 

AVISO 
(Extrato) 

 
Ricardo Pereira Alves, Presidente da Câmara Municipal de Arganil, em cumprimento do 
disposto no n.º 4 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, e do n.º 2 do 
artigo 33.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20/06, no uso da competência conferida 
pelo disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12/09, conjugada com o n.º 1 do artigo 33.º e com o n.º 1 do artigo 30.º, ambos do 
anexo da Lei n.º 35/2014, de 20/06, todos os diplomas na sua atual redação, torna 
público que, 
 
Se encontra aberto procedimento concursal comum de recrutamento, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de posto de 
trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional, não ocupado e previsto no 
mapa de pessoal do Município de Arganil, aprovado pela Assembleia Municipal em 
26/11/2016, sob proposta de reunião de Câmara Municipal, datada de 28/10/2016, de 
acordo com o artigo 3.º do Decreto-lei n.º209/2009, de 03/09, e artigo 29.º do anexo 
da Lei n.º 35/2014, de 20/06 na sua atual redação, na sequência do seu Despacho n.º 
4/GP/2017, emanado no âmbito da aprovação Câmara Municipal em 21/3/2017, em 
conformidade com o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03/09, na sua atual 
redação, na área funcional de Piscina Municipal de Arganil – Manutenção, da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Social, atividades para as quais é exigida a 
titularidade da escolaridade obrigatória e da carta de condução da categoria B, não 
havendo possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 
experiência profissional.  
 
A publicação integral do procedimento concursal encontra-se publicitada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 96, de 18 de maio de 2017, data a partir da qual decorre o 
prazo de 10 dias úteis para apresentação das candidaturas. 
 
Município de Arganil, 18 de maio de 2017 
 

P’lo Presidente da Câmara Municipal de Arganil 
(nas suas faltas e impedimentos) 

 
 
 
 
 
 
 

O Vice-Presidente, Dr. Luís Paulo Costa 
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