Câmara Municipal
Recursos Humanos

AVISO
Recrutamento por recurso à mobilidade na categoria, entre órgãos ou serviços, tendo em vista o
recrutamento de um trabalhador com prévia relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, na carreira e categoria de Assistente Técnico na área de atividade de BAD
1 - Nos termos do disposto no artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, faz-se público que, por meu despacho de 10 de março de
2022, se encontra aberto recrutamento por mobilidade na categoria, com vista ao preenchimento de
1 (um) posto de trabalho para a carreira e categoria de Assistente Técnico, na área de BAD.

2 - Local de Trabalho – Área do Município de Proença-a-Nova.
3 - Caracterização do posto de trabalho: Técnico de BAD-Utiliza sistemas naturais ou automatizados,
realiza tarefas relacionadas com a aquisição, o registo, a catalogação, a cotação, o armazenamento
de espécies documentais, a gestão de catálogos, os serviços de atendimento, de empréstimo e de
pesquisa bibliográfica, assim como a preparação de instrumentos de difusão, aplicando normas de
funcionamento de bibliotecas e serviços de documentação de acordo com métodos e procedimentos
previamente estabelecidos.

4 – Posicionamento Remuneratório – o correspondente à posição e nível remuneratório do
Trabalhador.
5 - Requisitos de admissão:
Requisitos exigidos: Ser detentor de relação jurídica de emprego público previamente constituída,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e estar integrado
na carreira e categoria de assistente técnico e ser detentor do Curso Técnico de Formação- BADBiblioteca e Serviços de Documentação.

6 – Prazo e formalização das candidaturas:

6.1 - As candidaturas deverão ser apresentadas no prazo de 10 dias úteis, contados da data de
publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público, preferencialmente, por correio eletrónico
para recursoshumanos@cm-proencanova.pt, pessoalmente na Unidade de Recursos Humanos da
Câmara Municipal de Proença-a-Nova, sita na Avenida do Colégio, em Proença-a-Nova ou através de
correio registado, com aviso de receção, para: Município de Proença-a-Nova, Avenida do Colégio,
6150-401 Proença-a-Nova.

6.2 - As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao Presidente da
Câmara Municipal de Proença-a-Nova, com identificação do candidato (nome, morada, endereço
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eletrónico e contacto telefónico), identificação da entidade pública de origem, modalidade da
relação jurídica de emprego público detida, carreira e categoria a que pertence, posição e nível
remuneratórios, bem como a correspondente remuneração auferida, descrição detalhada das
funções que exerce, acompanhado de Curriculum Vitae, datado e assinado e fotocópia do
documento comprovativo da habilitação académica.

7 – Métodos de seleção – o método de seleção a aplicar ao recrutamento é a Entrevista Profissional
de Seleção, através da qual se avaliará a experiência e as competências profissionais, sendo que
apenas serão convocados para este método de seleção os candidatos que reúnam os requisitos de
admissão.

Paços do Concelho, 11 de março de 2022

O Presidente da Câmara
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