
Freguesia de Fráguas 

Aviso 

Celebração de Contrato de trabalho em funções públicas da carreira/categoria de assistente operacional por tempo indeterminado e nomeação do júri do 

período experimental 

1 - Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna-se público que, na 

sequência do procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional, para a 

constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 4562/2021, em Diário da República, 2.ª série - N.º 

49 de 11 de março, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com início a 01 de julho de 2021, com o seguinte 

trabalhador: Sérgio Miguel Duarte Santos. 

 

1.1 - A remuneração correspondente é a 4.ª posição remuneratória e 4.º nível remuneratório da tabela remuneratória da carreira/categoria de Assistente 

Operacional/Assistente Operacional, a que corresponde, de acordo com o Decreto-Lei n.º 10/2021, de 1 de fevereiro, a 665,00 €. 

 

1.2 - O período experimental dos trabalhadores será avaliado pelo seguinte júri: 

 

Presidente, Marco Paulo Batista Santos; 

1.º Vogal Efetivo, Carlos Manuel Santos Vitorino 

2.º Vogal Efetivo, Cidália Paulo Nobre 

1.º Vogal Suplente, Florbela Duarte Simão 

 

 

 

1.2.1 - O período experimental inicia-se a 01 de julho de 2021, terá a duração de 90 dias e será avaliado pela aplicação da seguinte fórmula: 

CF = (0,60 × ER) + (0,30 × R) + (0,10 × AF) 

Sendo que: 

CF - Classificação final; 

ER - Elementos recolhidos pelo superior hierárquico; 

R - Relatório; 

AF - Ações de formação frequentadas. 

 

1.2.2 - A avaliação final do período experimental traduz-se numa escala de 0 a 20 valores. 

 

Fráguas, 25 de junho de 2021. – O Presidente da Junta da Freguesia de Fráguas, Marco Paulo Batista Santos. 

 
 

 


