
 

 

Extrato 

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas a termo, por tempo determinável de Técnico Superior para Gabinete de Inserção Profissional - GIP 

Nos termos e para os devidos efeitos legais, torna-se público que foi publicado integralmente o aviso n.º 13692/2019 no dia 02 de 
setembro de 2019, na 2ª série do Diário da República, de abertura de concurso público, pelo período de 10 (dez) dias úteis, para 
procedimento concursal comum a fim de recrutar trabalhador com ou sem vínculo de emprego público, para constituição de 
relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo, por tempo 
determinável, tendo em vista o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na categoria de Técnico Superior previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Encosta do Sol, para exercício, entre outras, das seguintes atividades: 

a) Ações de apoio à procura ativa de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora 

b) Captação e divulgação de ofertas de emprego e apoio à colocação;  

c) Divulgação de medidas de apoio ao emprego, formação profissional e empreendedorismo e apoio ao encaminhamento de 
candidatos; 

d) Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e na formação profissional no espaço 
europeu;  

e) Encaminhamento para ações promotoras do desenvolvimento de competências de empregabilidade e criação do próprio 
emprego;  

f) Outras atividades consideradas necessárias, pelos serviços de emprego, para apoio à inserção profissional dos desempregados.  
A descrição de funções referidas no parágrafo anterior, não prejudica a atribuição ao trabalhador de funções que lhe sejam afins 
ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada e não impliquem 
desvalorização profissional, nos termos estabelecidos no artigo n.º 81.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e enquanto 
vigorar o contrato com o IEFP, IP. 
Será exigida aos candidatos licenciatura. 
 

03 de setembro de 2019, O Presidente da Junta de Freguesia de Encosta do Sol, Dr. Armando Jorge Paulino Domingos. 

 

  


