
  
 

Município de Sátão 
 

AVISO 
 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 
(M/F) 

 
 
Para efeitos do estipulado na alínea a) do n.º 1, do artigo 19.º, da Portaria n.º 83-A/2009 
de 22/01, na sua atual redação e do n.º 2 do artigo 33.º, da Lei n.º 35/2014 de 20/06, 
torna-se público que, na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal na 
sua reunião de 07/04/2017, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, conforme 
aviso publicado no Diário da República, II série, n.º 113, de 12 de junho de 2017,  na 
bolsa de emprego público (www.bep.gov.pt) e Jornal de Noticias, procedimento 
concursal comum de recrutamento com vista à ocupação de vários postos de trabalho 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado que a 
seguir se descriminam: 
- Carreira e categoria de Técnico Superior: 
  Ref.ª A) 1(um) Posto de Trabalho na Área de Economia  Licenciatura em Economia; 
  Ref.ª B) 1 (um) Posto de Trabalho na Área de Educação  Licenciatura em Ciências 
da Educação; 
  Ref.ª C) 1 (um) Posto de Trabalho na Área Florestal  Licenciatura em Engenharia 
Florestal; 
  Ref.ª D) 1 (um) Posto de Trabalho na Área de História  Licenciatura em História;  
 
- Careira de Assistente Técnico: 
 Ref.ª E) 1 (um) Posto de Trabalho na Área Administrativa  12.º Ano de Escolaridade;  

 
- Carreira e categoria de Assistente Operacional: 
 Ref.ª F) 3 Postos de trabalho na área de Calceteiro - Escolaridade obrigatória, 

aferida em função da data de nascimento do candidato. 
 

A apresentação da candidatura deve ser efetuada em suporte de papel, através do 
preenchimento de formulário tipo, de utilização obrigatória, podendo ser obtido no 
GAM (área de atendimento, situada no Edifício dos Paços do Concelho), ou na página 
eletrónica deste Município em http://www.cm-satao.pt, a entregar pessoalmente ou a 
remeter por correio registado, com aviso de receção, dirigido ao Presidente da Câmara 
Municipal de Sátão, Praça Paulo VI, 3560-154 Sátão, até ao termo do prazo de 
candidatura. 
Município de Sátão, 13 de junho de 2017. 

O Presidente da Câmara Municipal 
Alexandre Manuel Mendonça Vaz, dr. 

 

 
 
 


