
JUNTA DE FREGUESIA DE ARROIOS

DESPACHO N° AG -104! 2017-2021

Considerando que:

a) Por deliberação do Executivo da Junta de Freguesia de Arroios, em reunião de 16 de

setembro de 2019, foi aberto procedimento concursal comum para o preenchimento de

cinquenta e cinco postos de trabalho, da carreira e categoria de Assistente Operacional,

no regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado;

b) É prioridade do Executivo a contratação de novos trabalhadores para a área de Higiene

Urbana;

c) Este procedimento concursal implica a abertura de um número considerável de postos de

trabalho, pelo que se espera um elevado número de candidatos;

d) Existe a necessidade de preparação da publicação do referido procedimento concursal,

assim como a preparação atempada de todas as fases procedimentais, por forma a agilizar

o seu funcionamento, em conjunto com o júri nomeado.

Perante o supra exposto e ao abrigo da competência subdelegada pelo Despacho n.° MM-99/2017

2021, de 12 de novembro, determino:

A constituição de um grupo de trabalho para prestar apoio administrativo, jurídico e logístico ao júri

do procedimento concursal comum para o preenchimento de cinquenta e cinco (55) postos de

trabalho, da carreira e categoria de Assistente Operacional, no regime de contrato de trabalho em

funções públicas por tempo indeterminado, composto por:

• Ana Maria Freitas Lopes da Silva — Assistente Técnica na Secção de Recursos Humanos

da Divisão Administrativa e Financeira;

• Henrique Manuel Costa Pereira — Encarregado Operacional na Secção de Higiene

Urbana da Divisão de Ambiente Urbano e Desenvolvimento Local;

• Tânia Isabel Rodrigues Gaspar — Técnica Superior na Secção dos Recursos Humanos da

Divisão Administrativa e Financeira.
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