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 MUNICÍPIO DE CHAVES

Aviso n.º 5753/2022

Sumário: Procedimento concursal comum de recrutamento de 20 assistentes técnicos.

Nos termos do disposto no artigo 11.º, em articulação com a previsão constante nos artigos 3.º 
e 4.º do artigo 30.º, todos da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na redação dada pela Portaria 
n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, faz -se público que, por despacho proferido no passado dia 09 de 
março de 2022, pelo Sr. Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia da publicitação do presente aviso no Diário da República, 
procedimento concursal comum de recrutamento de 20 Assistentes Técnicos, na modalidade de 
contrato de trabalho a Termo Resolutivo Certo, sujeito a reserva de recrutamento, durante o prazo 
de 18 meses, caso haja necessidade de ocupação de idênticos postos de trabalho, para integrar 
as equipas de desenvolvimento de atividades de Animação Sócio -Educativa, no âmbito da com-
ponente de apoio à família.

1 — Postos de trabalho — 20 lugares de Assistentes Técnicos — Área de Animação Sócio-
-Educativa.

2 — Local de trabalho — Jardins de Infância do Município de Chaves.
3 — Nos termos do n.º 5, do artigo 11.º, Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na redação dada 

pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, informa -se que a publicitação integral do procedimento, 
com a indicação dos requisitos formais de provimento, habilitação exigida, do perfil pretendido, 
da composição do Júri, dos métodos de seleção, bem como, da formalização das candidaturas é 
efetuada na BEP (www.bep.pt) e na página oficial do Município de Chaves, em www.chaves.pt.

9 de março de 2022. — O Presidente da Câmara, Nuno Vaz.
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