AVISO nº 44/2016
PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COMUNS PARA CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO NA
MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO
Para os devidos efeitos, torna-se público que se encontram abertos, até 24/05/2016, os seguintes procedimentos concursais,
publicados no aviso n.º 6003/2016, em Diário da Republica, II Serie, parte H – Autarquias Locais, n.º 90, de 10 de maio:
Ref. 01/2016 – Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento de um posto de trabalho de assistente operacional, da
carreira geral de assistente operacional – área de coveiro;
Ref. 02/2016 – Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento de um posto de trabalho de assistente técnico, da
carreira geral de assistente técnico – secretaria do Agrupamento de Escolas.
É exigida a escolaridade mínima obrigatória, de acordo com a idade para a Ref. 01/2016, e o 12.º ano de escolaridade ou curso que
lhe seja equiparado, para a Ref. 02/2016.
Para a Ref. 01/2016 a posição remuneratória de referência é a 1.ª posição da carreira / categoria de assistente operacional, nível 1
da Tabela Remuneratória Única – RMMG (Remuneração mínima mensal garantida) – 505€ (quinhentos e cinco euros). Para a Ref.
02/2016 a posição remuneratória de referência é a 1.ª posição da carreira / categoria de assistente técnico, nível 5 da Tabela
Remuneratória Única – 683,13€ (seiscentos e oitenta e três euros e treze cêntimos).
O formulário de candidatura encontra-se disponível na página eletrónica desta autarquia em - www.cm-nisa.pt.
A informação disponível neste anúncio não dispensa a consulta do respetivo aviso no Diário da Republica.
Para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos contactar a Secção de Recursos Humanos e Serviços Auxiliares da Câmara Municipal
de Nisa através do telefone 245 410 000, ou através do endereço eletrónico pessoal@cm-nisa.pt.

Nisa, 10 de maio de 2016.
A Presidente da Câmara Municipal de Nisa

Maria Idalina Alves Trindade
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