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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 FREGUESIA DE ALVALADE (LISBOA)

Aviso (extrato) n.º 11346/2021

Sumário: Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira 
e categoria de técnico superior.

Procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho,
para a carreira e categoria de técnico superior

1 — Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 
de 30 de abril, na sua redação atual e do n.º 2 do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua atual redação (doravante LTFP), torna -se público que, por deliberação do Órgão 
Executivo de 7 de junho de 2021, encontra -se aberto procedimento concursal comum para ocupa-
ção, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, o seguinte 
posto de trabalho:

1.1 — Carreira/categoria de Técnico Superior/Técnico Superior.
1.1.1 — Caracterização do posto de trabalho: Gestão e manutenção de conteúdos do site 

institucional e newsletter; Gestão de redes sociais; Apoio ao desenvolvimento de APPs e outras 
plataformas comunicacionais; Elaboração de reportagens fotográficas das iniciativas da Junta de 
Freguesia; Preparação e organização de eventos; Gestão de pedidos de apoio no âmbito cultural; 
Organização e gestão de espólios; Tratamento documental de coleção de biblioteca; Gestão de 
catálogo online de biblioteca;

2 — Local de Trabalho: área geográfica/territorial da Freguesia de Alvalade, sem prejuízo das 
deslocações inerentes ao exercício das funções.

3 — Requisitos de admissão: Os previstos nos artigos 17.º e 35.º da LTFP.
3.1 — Nível habilitacional exigido de acordo com os artigos 34.º e 86.º da LTFP: Licenciatura 

na área de Informação e Jornalismo.
4 — Prazo de candidaturas: 10 (dez) dias úteis a contar da data da publicação do presente 

aviso.
5 — O texto integral encontra -se publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP), acessível em 

www.bep.gov.pt e na página eletrónica da Freguesia em https://www.jf-alvalade.pt/.

8 de junho de 2021. — O Vogal do Executivo, Mário Branco.

314307819 


