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 FREGUESIA DE RANHADOS

Aviso (extrato) n.º 18035/2021

Sumário: Procedimento concursal comum para a constituição de vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado para a carreira e categoria de assistente técnico.

Procedimento concursal comum para a constituição de vínculo de emprego público
por tempo indeterminado para a 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, alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro (doravante designada 
por Portaria) e n.º 2 do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação 
(doravante designada por LTFP) torna -se público que, por deliberação do órgão executivo de 22 de 
abril de 2021 e de 27 de maio de 2021, encontra -se aberto por um período de 10 (dez) dias úteis, 
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento concursal 
para a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para o posto de trabalho a seguir indicado:

1 — Carreira/Categoria e número de postos de trabalho: Assistente Técnico/ Assistente Téc-
nico — 1 (um) posto de trabalho.

1.1 — Atribuições/Competências/Atividades: realizar o atendimento ao público e todas as tare-
fas inerentes ao mesmo, cumprindo os procedimentos administrativos de acordo com a legislação 
em vigor e com as normas internas; executar todos os procedimentos administrativos inerentes à 
organização e funcionamento interno da Freguesia, bem como às competências próprias e delega-
das na Junta de Freguesia; proceder ao registo de canídeos; proceder à elaboração de atestados, 
ofícios, atas e outros documentos; registar e manter atualizado a informação relativa aos cemitérios 
da Freguesia; proceder ao registo da correspondência expedida e rececionada; proceder ao arquivo 
da documentação; apoiar os órgãos autárquicos e colaborar na área administrativa e logística em 
todos os serviços, projetos e atividades dirigidas à comunidade em geral, programadas e dinami-
zadas pela Junta de Freguesia; executar todas as tarefas do grau 2 de complexidade funcional.

1.2 — Local de trabalho: instalações da sede da Freguesia de Ranhados, sem prejuízo das 
deslocações aplicáveis.

1.3 — Nível habilitacional exigido de acordo com os artigos 34.º e 86.º da LTFP: 12.º ano de 
escolaridade.

2 — Apresentação de Candidatura
2.1 — Prazo de candidatura — 10 (dez) dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da 

publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República.
2.2 — Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 19.º da Portaria, a apresentação da candi-

datura por via eletrónica é feita por submissão de formulário, disponível para o efeito, no sí-
tio www.freguesiaderanhados.pt, o qual deverá ser remetido para o endereço eletrónico 
geral@freguesiaderanhados.pt, com a seguinte indicação no assunto: Referência: AT Serviços 
Administrativos.

2.3 — A remessa da candidatura por outra via só poderá ser aceite, a título excecional e de-
vidamente fundamentado e, como tal, aceite pelo júri, conforme previsão do n.º 4 do artigo 19.º da 
Portaria.

3 — Métodos de Seleção
3.1 — A Junta de Freguesia de Ranhados deliberou a utilização faseada dos métodos de 

seleção, conforme o disposto no n.º 3 do artigo 7.º da Portaria.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, no proce-

dimento concursal em que o número de lugares a preencher seja de um ou dois, o candidato com 
deficiência tem preferência em igualdade de classificação.

5 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de 
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
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profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de 
discriminação.

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

10 de setembro de 2021. — O Presidente da Junta de Freguesia, Luís Filipe Martins de 
Almeida Mendes.
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