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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Aviso (extrato) n.º 19366/2020

Sumário: Abertura de procedimento concursal para contratação em regime de contrato de traba-
lho em funções públicas a termo resolutivo certo de dois postos de trabalho da carreira/
categoria de técnico superior.

Abertura de Procedimento Concursal para Contratação em Regime de Contrato de Trabalho
em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo

de Dois (2) Postos de Trabalho da Carreira/Categoria de Técnico Superior

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LGTFP), na sua atual 
redação, conjugada com o n.º 1 e 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna-
-se público que, por Despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal de Mirandela, de 9 
de novembro de 2020, no uso de competências em matéria de gestão e direção do pessoal ao 
serviço do município, conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação, encontra -se aberto Procedimento Concursal Comum 
de Recrutamento para ocupação de dois (2) Postos de Trabalho na Carreira/Categoria de Técnico 
Superior nas áreas de Antropologia (Referência A) e História de Arte (Referência B), em Regime 
de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, conforme caracterização 
do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Mirandela, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da 
data da publicação do presente Aviso no Diário da República.

A publicação integral da abertura deste procedimento, com os requisitos exigidos aos can-
didatos e demais condições, encontra -se disponível na BEP — Bolsa de Emprego Público, em 
www.bep.gov.pt e na página eletrónica do Município, em www.cm -mirandela.pt.

16 de novembro de 2020. — A Presidente da Câmara, Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira 
Rodrigues.
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