AVISO
Para os devidos efeitos a União de Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde informa que se encontra aberto
procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, tendo em vista o
preenchimento de dois (2) postos de trabalho, abaixo discriminados, previstos no Mapa de Pessoal desta autarquia,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da Publicação no Diário da República, 2ª Série nrº 110 de 08/06/2016
Caraterização sumária dos Postos de Trabalho a ocupar:
Concurso A – Assistente Técnico (Assistente Administrativo) – Funções de natureza executiva, de aplicação de
métodos e processos, com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade nas
áreas de actuação comuns e instrumentais e nos vários domínios dos órgãos e serviços.
Concurso B - Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais) - Funções de natureza executiva, de carácter
manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis, assim
como a execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo
comportar esforço físico, nas seguintes áreas de actuação em serviços gerais.
Mais se informa que as candidaturas deverão ser apresentadas em suporte papel, mediante formulário de
candidatura, de utilização obrigatória disponível na União das Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde, na sede,
Rua Antero de Quental, n.º 10 e 12 R/c, 7005-293 Évora ou na delegação da Rua Dr. Carvalho Moniz, n.º 34, 7005796 Évora ou em www.uniaof-bacelosaude.pt.
As candidaturas deverão ser dirigidas à Presidente da Junta da União de Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde e
a entrega deverá ser efetuada por meio de correio, desde que registado e com aviso de receção, para a Junta da
União de Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde, Rua Antero de Quental, n.º 10 e 12 R/c, 7005-296 Évora, ou
entregue pessoalmente na sede, Rua Antero de Quental, n.º 10 e 12 R/c, 7005-293 Évora ou na delegação da Rua Dr.
Carvalho Moniz, n.º 34, 7005-796 Évora, durante o horário normal de expediente (das 9h às 12.30 e das 14h às
17.30). Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
A presente informação não dispensa a consulta do Diário da República.
Évora,

08 de Junho de 2016
A Presidente
Gertrudes Pastor
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