Freguesia de Avintes
Concelho de Vila Nova de Gaia

Aviso de abertura do concurso de regularização extraordinária de vínculos precários
Abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de 1 (um) posto
de trabalho do Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia de Avintes, na modalidade de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, restrito a candidatos
abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de vínculos precários
(PREVPAP)
1. Nos termos do disposto nos artigos 9.º e 10.º da lei n.º 112/2017, de 29 de
dezembro, torna-se público que, por despacho do executivo da Junta de Freguesia de
Avintes de 22 de outubro de 2019, se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias
úteis a contar da publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público {BEP),
procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 1 posto de
trabalho, previsto no Mapa de Pessoal para 2019 para a carreira e categoria de
Assistente Técnico.
2. legislação aplicável: lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro (PREVPAP); lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho; Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145/2011, de 6 de abril; e Código do Procedimento Administrativo.
3. local de Trabalho: Freguesia de Avintes.
4.0s postos de trabalho encontram-se caracterizados no mapa de pessoal da Freguesia
de Avintes.
5. O procedimento concursal destina-se à ocupação de 1 (um) posto de trabalho do
Mapa de Pessoal para 2019 da Junta de Freguesia de Avintes na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos
constantes do artigo 40.º e seguintes da LTFP.
6. Caracterização do posto de trabalho: funções de serviço administrativo na secretaria
da Junta de Freguesia e no Espaço de Cidadão e exercício das demais funções, tarefas
ou atribuições que lhe forem cometidas por lei e por deliberação, despacho ou
determinação superior.
7. Fundamentos para a abertura do procedimento concursal comum: o presente
procedimento concursal é aberto no âmbito do PREVPAP, para regularização das
situações de trabalho precário previstas no artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de
dezembro.
8. Caracterização sumária das funções por posto de trabalho:
Assistente Técnico: tarefas administrativas na secretaria da Junta de Freguesia, apoio
no Espaço de Cidadão e exercício das demais funções, procedimentos, tarefas ou
atribuições que lhe forem cometidas.
9. Habilitações literárias exigidas:
Assistente Técnico: escolaridade obrigatória
10. Posição remuneratória:
Rua da Escola Central, 75 - 4430-822 Avintes - Vila Nova de Gaia
Tlf: 227 820 321 - Fax: 227 871 115
geral@avintes.net I www.avintes.net
Contribuinte n.0 : 507 980 484

