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Abertura de concurso para constituição de vínculo de emprego público por tempo
indeterminado para ocupação de um posto de trabalho
de técnico de informática-adjunto, da carreira de informática

1 — Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 4.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009,
de 3 de setembro, conjugado com o disposto nos artigos 30.º e 33.º a 39.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas (LGTFP), no artigo 41.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, todos na redação
atual, torna-se público que, por deliberação da Câmara Municipal de 07 de outubro de 2020, se
encontra aberto, pelo prazo de (dez) dias úteis, a contar da data de publicação de aviso no Diário
da República, ou da data de publicitação na Bolsa de Emprego Público, caso ocorra em momento
posterior, concurso externo de ingresso para ocupação de um (1) posto de trabalho da carreira de
Técnico de Informática -Adjunto, Nível 1.
Caracterização do posto de trabalho: correspondentes à carreira de Técnico de Informática — Adjunto,
compete-lhe desempenhar, designadamente, as seguintes funções:
Assistência e manutenção de equipamentos nas escolas e jardins de infância do concelho;
Helpdesk aos utilizadores da Câmara Municipal;
Manutenção de Hardware.
A descrição do conteúdo funcional não prejudica a atribuição ao/à trabalhador/a de funções que
lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o/a trabalhador/a detenha a qualificação
profissional adequada e que não impliquem desvalorização profissional, nos termos do disposto
no artigo 81.º da LGTFP;
2 — A versão integral do aviso de abertura encontra-se publicitada na Bolsa de Emprego Público, acessível em www.bep.gov.pt, no sítio da internet do Município, em www.cm-montemornovo.
pt, e disponível para consulta na Unidade de Gestão de Pessoal da Divisão de Administração Geral
e Financeira deste Município.
18 de novembro de 2020. — A Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, Hortênsia
dos Anjos Chegado Menino.
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