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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DA LOUSÃ

Aviso (extrato) n.º 10299/2021

Sumário: Abertura de procedimentos concursais para recrutamento de trabalhadores da carreira/
categoria de assistente operacional.

1 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, e 
do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 
11 de janeiro, torna -se público que, nos termos das deliberações do órgão executivo de 19.10.2020 
e 18.01.2021, encontra -se aberto pelo prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do dia seguinte ao da 
publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimentos concursais comuns na modalidade 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento 
dos postos de trabalho, conforme mapa de pessoal deste Município, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria de Assistente Ope-
racional, conforme os termos a seguir indicados.

2 — Postos de trabalho:

Referência A) — 3 assistentes operacionais, a afetar ao Serviço de Gestão Urbana da Divisão 
de Obras Municipais e Ambiente;

Referência B) — 3 assistentes operacionais, a afetar ao Serviço de Obras e Trabalho por 
Administração Direta da Divisão de Obras Municipais e Ambiente;

Referência C) — 4 assistentes operacionais, a afetar à Unidade de Educação da Divisão de 
Desenvolvimento Social e Económico;

Referência D) — 1 assistente operacional, a afetar ao Gabinete de Comunicação e Grandes 
Eventos;

Referência E) — 1 assistente operacional, a afetar à Unidade de Cultura e Turismo da Divisão 
de Desenvolvimento Social e Económico;

Referência F) — 1 assistente operacional, a afetar à Unidade de Cultura e Turismo da Divisão 
de Desenvolvimento Social e Económico;

Referência G) — 1 assistente operacional, a afetar à Unidade de Desporto e Juventude da 
Divisão de Desenvolvimento Social e Económico.

3 — A indicação dos requisitos, da caracterização dos postos de trabalho, da composição do 
júri, dos métodos de seleção a aplicar e demais informação necessária, constam do Aviso integral 
a publicitado na BEP, em www.bep.gov.pt, e pode ainda ser consultado no sítio da Internet do Mu-
nicípio da Lousã, em www.cm-lousa.pt.

17 de maio de 2021. — O Presidente da Câmara, Luís Miguel Correia Antunes.
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