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JUNTA DE FREGUESIA DE ARROIOS
Nota informativa
Integração dos trabalhadores com vínculos precários
Informam-se os trabalhadores da Junta de Freguesia de Arroios que estão em curso os
procedimentos concursais para a regularização dos vínculos precários, cujos avisos com as
respectivas vagas podem ser consultados no site da Junta de Freguesia, em
https://www.bep.gov.pt/default.aspx bem como no Pólo dos Anjos.
Mais se informa que, a fim de se candidatar ao concurso, deverão:
1. Preencher o formulário próprio que pode ser descarregado no site da Junta ou pedido em
papel na Sede, sita no Largo do Intendente Pina Manique, n.2 27;
a) A entrega da candidatura poderá ser efetuada preferencialmente por correio eletrónico
para a morada prevpal@jfarroios.pt;
b) Pessoalmente na sede da Junta de Freguesia sita no Largo do Intendente Pina Manique,
27, 1100-285, Lisboa, das 09h30m às 17h30, sendo emitido comprovativo da entrega;
c) Através de correio registado e com aviso de receção, para o mesmo endereço, atendendo à
data do respetivo registo para o termo do prazo fixado.
2. Documentos que devem acompanhar a candidatura:
a) Fotocópia do documento de identificação;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias (podem ser cópias);
c) Comprovativos emitidos por entidades acreditadas das ações de formação relacionadas
com as atribuições/competências/atividades do posto de trabalho ao qual se candidata, com
a indicação precisa do número de horas ou dias (podem ser cópias);
d) Comprovativos de todas as experiências profissionais relacionadas com as
atribuições/competências/atividades do posto de trabalho ao qual se candidata, com a
indicação precisa das funções desempenhadas e do tempo de serviço (podem ser cópias);
e) Currículo profissional, datado e assinado, assim como todos os comprovativos dos factos
nele constante, que digam respeito à atribuição/competência/atividade do posto de trabalho
ao qual se candidata.
Mais informamos que falta de apresentação dos documentos legalmente exigidos implica a
exclusão dos candidatos, nos termos do n.2 9 do artigo 28. do anexo da Portaria, salvo
quando os mesmos já se encontrarem na posse da Junta de Freguesia.
3. Apenas podem ser opositores a concurso pessoas que tenham trabalhado na Junta no
período entre 1 de Janeiro e 4 de Maio, mesmo que já não se encontrem a exercer funções.
4. Apenas podem concorrer aos postos de trabalho que efectivamente desempenham ou
desempenharam e cuja vaga esteja aberta por ter sido considerada necessidade permanente
com vínculo inadequado
não podem concorrer a outras divisões ou secções ou outros
postos de trabalho que não correspondam às funções desempenhadas.
—
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5—A integração faz-se para a base da carreira, por imposição legal:
Assistente Operacional €580 (quinhentos e oitenta euros)
Assistente Técnico € 683,13 (seiscentos e oitenta e três euros e treze cêntimos)
Técnico Superior €1201, 48 (mil duzentos e quarenta e um euros e quarenta e oito
cêntimos)
-

-

-

Subsídio de almoço (2018) €4,77 (quatro euros e setenta e sete cêntimos).
-

6 A avaliação será feira com base curricular e, caso haja mais do que um concorrente ao
mesmo posto com recuso a entrevista.
—

7

—

O prazo para concurso é de 10 dias úteis.

8 Após a publicação da lista provisória, há lugar a reclamação nos termos da lei podendo a
lista final homologada ser objecto de impugnação judicial após publicação na II Série do
Diário da República, não prejudicando, contudo, os resultados do concurso até decisão
judicial final.
—

9 Não haverá lugar a período experimental e, para efeitos de avaliação será contado um
ponto por cada ano de antiguidade, a fim de ser calculada a remuneração para efeitos de
descongelamento.
—

10
Qualquer dúvida ou dificuldade no preenchimento das candidaturas ou sobre
documentos a entregar, solicita-se que enviem um email para prevpal@lfarroios.pt a fim de
poder auxiliar todos os trabalhadores na instrução das candidaturas.
—

31 de janeiro de 2018

A Presidente da Junta de Freguesia,

Margarida Martins
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