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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

Aviso (extrato) n.º 20865/2022

Sumário: Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na 
carreira e categoria de técnico superior.

Celebração de contrato em funções públicas por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, torna-se público que, na sequência do procedimento concursal comum, para um posto de 
trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, aberto por Aviso n.º 10778/2022, publicado na 
2.ª série, n.º 102 de 26 de maio de 2022 e na Bolsa de Emprego Público com o Código de Oferta 
OE202205/0994, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, com a trabalhadora abaixo indicada e com a remuneração mensal ilíquida no valor 
de € 1268,04, correspondente à 2.ª posição remuneratória da categoria e carreira de Técnico 
Superior, e 16.º nível remuneratória da tabela remuneratória única:

Maria José Fernandes Lopes, com início de funções em 1 de outubro de 2022.

A trabalhadora está sujeita a período experimental que se inicia com a celebração do respetivo 
contrato e durante o mesmo, a citada trabalhadora será acompanhada por um júri, especialmente 
constituído para o efeito, a saber:

Presidente: Cláudio Batista Vitorino, Técnico Superior da Subdivisão de Desenvolvimento 
Económico e Social;

Vogais Efetivos: Carlos Manuel Neves Paiva, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 
que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos, Sandra Guerra Lopes, Técnico 
Superior da Subdivisão de Desenvolvimento Económico e Social;

Vogais Suplentes: Sandra da Conceição Rodrigues Caria, Técnica Superior e Ana Cristina 
Sobral Lopes, Técnica Superior.

19 de outubro de 2022. — O Presidente da Câmara, Carlos Silva Santiago.
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