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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

  

ATA N.º 2 

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

---------- Ao décimo dia do mês de janeiro do ano dois mil e vinte, pelas dezoito horas e trinta 

minutos, no edifício da Freguesia realizou-se a reunião ordinária da Junta de Freguesia de S. 

Teotónio, com a presença de todos os seus membros, os senhores Dário Filipe da Conceição 

Guerreiro, José Guerreiro da Silva Mendes e a senhora Rute Isabel Loução Fino Duarte, 

respetivamente, Presidente, Secretário e Tesoureira, tendo como ordem de trabalhos o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- I – ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto único – Proposta n.º 01/2020 - Procedimento Concursal - Negociação e Contratação --- 

 ----------------------------------------- ABERTURA DA SESSÃO --------------------------------------------

------- O senhor Presidente da Junta declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião. ------------- 

------- I – ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto único – Proposta n.º 01/2020 - Procedimento Concursal - Negociação e 

Contratação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Foi presente a Proposta n.º 21/2020, que a seguir se transcreve: 

“ PROPOSTA 01/2020 

PROCEDIMENTO CONCURSAL – NEGOCIAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

Considerando, 

O procedimento concursal aberto para preenchimento de três postos de trabalho da carreira 

e categoria de Assistente Operacional, na modalidade de vínculo de emprego público a 

termo resolutivo certo, publicitado no Aviso n.º 10313/2019, publicado em Diário da 

República, 2.ª série, N.º116, de 19 de junho; 

A decisão de homologação da lista unitária de ordenação final em Órgão Executivo e 

respetiva publicação em Diário da República sob o aviso n.º 112/2020 de 03 de janeiro de 

2020;Que nos termos do artigo 38.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho – LTFP, na sua 

atual redação, é necessário proceder à determinação da posição remuneratória antes da 

contratação, nos seguintes termos: 
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      - Carreira e categoria de Assistente Operacional – o valor da remuneração base é de 

635,07€, montante pecuniário da 4.ª posição e 4.º nível remuneratório da Tabela 

Remuneratória Única, sendo esta a posição de referência, conforme o Decreto-Lei n.º 

29/2019, de 20 de fevereiro.  

Propõe-se, ao abrigo da competência definida na alínea e) do artigo 19.º do anexo da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, do n.º 3 do artigo 38.º e do n.º 45 e 

seguintes da LTFP,  

Notificar os primeiros classificados, André Filipe Batista Silva Guerreiro, e Rui Manuel 

Nunes da Silva, para uma reunião com vista à determinação da posição remuneratória a 

realizar no dia 16/01/ 2020;           

Que, caso os candidatos aceitem, se proceda à verificação dos requisitos previstos no artigo 

17.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho na sua atual redação; 

Que caso os candidatos aceitem a posição remuneratória e se verifique cumprido os 

requisitos acima mencionados, se proceda à celebração dos contratos de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo com os seguintes candidatos: André Filipe Batista Silva 

Guerreiro e Rui Manuel Nunes da Silva com início a 20 de janeiro de 2020; 

Nomear o avaliador, Jorge Manuel Inácio, com a categoria de encarregado operacional, para 

a avaliação do período experimental, com a duração de 30 dias, nos termos do artigo 45.º e 

seguintes do anexo da LTFP. 

São Teotónio, 6 de janeiro de 2020 

O Presidente,  

Dário Filipe da Conceição Guerreiro” 

------ Analisada a Proposta, a Junta de Freguesia deliberou, aprovar por unanimidade. --------- 

-------------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO --------------------------------------

------- Tratado o assunto, o senhor Presidente deu por encerrada a sessão quando eram 

dezanove horas e dez minutos, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos 

membros presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

___________________________________________ 

O Presidente 
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__________________________________________ 

O Secretário 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira 


