
 

 

 

Município de Estarreja 

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego em 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado  

 

A Câmara Municipal de Estarreja torna público que se encontra aberto, até ao dia 11 de outubro de 

2019, Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego em contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento do posto de trabalho abaixo 

indicado, conforme aviso publicado na II Série do Diário da Republica, n.º 185, de 26 de setembro de 

2019 e na Bolsa de Emprego Público, Código de Oferta nº OE201909/0598, de 27 de setembro de 

2019: 

 1 Técnico Superior (Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Turismo) 

Prazo de validade: os procedimentos concursais são válidos para o recrutamento do preenchimento dos 

postos de trabalho a ocupar e para os efeitos do previsto no n.º 4 do art.º 30, da Portaria 125-A/2009, de 

30 de abril. 

Requisitos de Admissão: Os constantes do aviso de abertura do procedimento. 

Outros requisitos: Os constantes do aviso de abertura do procedimento. 

Funções a desempenhar: as constantes dos avisos de abertura. 

Formalização das candidaturas: as candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento 

de formulário tipo, disponível na Secção de Atendimento ao Munícipe e na página electrónica da Câmara 

(www.cm-estarreja.pt), podendo ser entregues pessoalmente na Subunidade de Atendimento ao Munícipe, 

dentro das horas normais de expediente, ou enviados pelo correio, com aviso de recepção para a Câmara 

Municipal de Estarreja, Praça Francisco Barbosa, 3864-909 Estarreja.  

A apresentação de candidaturas deverá ser acompanhada, sob pena de exclusão, dos documentos 

enunciados nos avisos de abertura. 

 Todas e quaisquer informações sobre o concurso serão prestadas no Setor de Recursos Humanos da 

Câmara Municipal de Estarreja, nos dias úteis das 9 às 17 horas. 

27 de setembro de 2019 – O Presidente da Câmara, Diamantino Sabina, Dr. 
 


