
 
 

 

 

 

União das Freguesias de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso 
 

 

 
Largo João Amorim, 62 4490 - 021 AVER-O-MAR * Tel.: 252 614 540  

E-mail: junta.averomar@gmail.com 
  

 
AVISO (EXTRATO) 

 
Nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 

de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna-se 

público que, por despacho do Sr. Presidente da Junta de Freguesia da União 

das Freguesias de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso, concelho da Póvoa de 

Varzim, Sr. Carlos Alberto Maçães Gondar, se encontra aberto pelo prazo de 

10 dias úteis, a contar da data da publicação do aviso no Diário da República, 

procedimento concursal comum para o preenchimento de cinco postos de 

trabalho, previstos e não ocupados no mapa de pessoal da União das 

Freguesias mencionada, conforme Aviso nº 10953, publicado no Diário da 

República, II Série, nº 169 de 02 de setembro de 2016:  

 

-  1 (um) posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, 

na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, a tempo parcial, cujo nível habilitacional é a Licenciatura em 

Psicologia, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por 

formação ou experiência profissional; 

 

- 2 (dois) postos de trabalho na carreira e categoria de assistente 

técnico na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado, cujo nível habilitacional exigido é o 12.º ano de 

escolaridade, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por 

formação ou experiência profissional. 

 

- 2 (dois) postos de trabalho na carreira e categoria de assistente 

operacional na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado, cujo nível habilitacional exigido é a escolaridade 

mínima obrigatória, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional 

por formação ou experiência profissional. 

 

 

União das Freguesias de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso, 02 de setembro de 

2016 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia União das Freguesias de Aver-o-Mar, 

Amorim e Terroso, Sr. Carlos Alberto Maçães Gondar 
 


