
Município de Idanha-a-Nova
Câmara Municipal

AVISO

PROCEDIMENTO DE RECRUTAMENTO EM REGIME DE MOBILIDADE NA CATEGORIA 
PARA UM POSTO DE TRABALHO DA CARREIRA PLURICATEGORIAL DE ASSISTENTE 

TÉCNICO, CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO, PREVISTO E NÃO OCUPADO, 
CONSTANTE DO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA, NA 

MODALIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO
INDETERMINADO

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 92.° e seguintes do Anexo à Lei n.° 35/2014 de 
20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas - LTFP, faz-se público 
que por Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, datado de 16 de 
junho de 2020, foi autorizada a abertura de procedimento de recrutamento em regime de 
mobilidade na categoria para um posto de trabalho da carreira pluricategorial de assistente 
técnico, categoria de assistente técnico, previsto e não ocupado, constante do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, na modalidade de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado.

Caracterização: Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com 
base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas 
áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e 
serviços. Para fazer face à necessidade de posto de trabalho no serviço de Águas e 
Saneamento Básico da Unidade de Competências Flexível de Obras, Ambiente e Serviços 
Urbanos.

Nível habilitacional: 12.° ano de escolaridade.

Remuneração: A correspondente à auferida pelo Trabalhador.

Requisitos profissionais: Titularidade de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecida, com integração na carreira de Assistente Técnico.

Forma e prazo de apresentação de candidaturas: As candidaturas decorrem até ao dia 30 de 
junho de 2020 e devem ser formalizadas de acordo com a oferta de emprego publicitada na 
Bolsa de Emprego público (www.bep.gov.pt), com o Código OE202006/0463.

onde costa a informação integral sobre os requisitos formais de provimento, composição do 
Júri e do método de seleção. ,

Paços do Município de Idanha-a-Nova, 16 de junho de 2020
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