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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

Aviso (extrato) n.º 11560/2019

Sumário: Procedimento concursal comum para o preenchimento de dois postos de trabalho da 
carreira e categoria de assistente técnico.

Procedimento concursal comum para o preenchimento de dois postos de trabalho 
da carreira e categoria de Assistente Técnico

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 
30 de abril e n.º 2 do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, 
por deliberação do órgão executivo de 23 de abril de 2019, encontra -se aberto procedimento con-
cursal comum para ocupação, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

Carreira/categoria de Assistente Técnico — 2 postos de trabalho.
Caracterização dos postos de trabalho:

Referência A

Realizar o atendimento ao público (presencial e telefónico) e execução de tarefas inerentes 
ao mesmo; garantir o expediente geral administrativo; registar e tratar a correspondência recebida 
e expedida; garantir a organização e tratamento do arquivo, proceder ao registo e licenciamento 
de canídeos e gatídeos e garantir os processos de SICAFE; proceder à elaboração e organização 
de procedimentos e processos diversos; prestar apoio nas atividades dinamizadas pela Freguesia; 
apoiar os órgãos autárquicos e praticar as tarefas enquadradas no conteúdo funcional da carreira/
categoria em questão.

Referência B

Realizar o atendimento ao público (presencial e telefónico) e execução de tarefas inerentes ao 
mesmo; garantir o expediente geral administrativo; garantir a organização e tratamento do arquivo; 
assegurar todas as operações contabilísticas inerentes à contabilidade da Freguesia (POCAL e 
SNC -AP) e proceder à elaboração de mapas e outros documentos necessários ao adequado con-
trolo de contas; atualizar o património da Freguesia; colaborar nas demais tarefas dos serviços 
contabilísticos financeiros; realizar os procedimentos de despesa e contratação pública relativos 
a empreitadas e aquisição de bens e/ou serviços; prestar apoio nas atividades dinamizadas pela 
Freguesia; apoiar os órgãos autárquicos; praticar as tarefas enquadradas no conteúdo funcional 
da carreira/categoria em questão.

Local de Trabalho: sede da União das Freguesias de Alverca e Sobralinho, sem prejuízo das 
deslocações inerentes ao exercício das funções.

Habilitações literárias exigidas: 12.º ano de escolaridade.
Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso.

O texto integral encontra -se publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP), acessível em www.
bep.gov.pt e na página eletrónica da Freguesia http://www.freguesiadeazinhaga.pt.

25 de junho de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobra-
linho, Carlos Manuel Gonçalves.
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