
REGUENG@S 

DE MONSARAZ 


AVISO 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS PARA A CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO 

Nos termos do artigo 4. º da Lei n. º 35/2014, de 20 de junho torna-se públtco a mobilidade 

intercarreiras, pelo periodo de 18 meses, com inicio a 10 de maio de 2021, da trabalhadora, 

Fernanda Maria da Silva Fialho, titular de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, integrada na carreira e categoria de Assistente Operacional, do Mapa de Pessoal 

do Munidpio de Reguengos de Monsaraz, posicionada na 4. ª posição remuneratória, nivel 4 da 

Tabela Remuneratória Única, para a categoria e carreira de Assistente Técnico, no serviço de 

Educação da Divisão 3. º Grau Sociocultural e Desportiva, ·sendo posicionada na 1. ª Posição 

Remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, Nivel 5 da Tabela Remuneratório 

Única; 

e 

a mobilidade intercarreiras, pelo período de 18 meses, com inicio a 10 de maio de 2021, da 

trabalhadora, Hélia de Lurdes Velhinho Tendeiro Plácido, titular de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, integrada na carreira e categoria de Assistente 

Operacional, do Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz, posicionada na 4. ª 

posição remuneratória, nivel 4 da Tab~la Remuneratória Única, para a categoria e carreii-a de 

Assistente Técnico, na Divisão Ju.ridica de Auditoria e de Fiscalização, sendo posicionada na 1. ª 

Posição Remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, Nivel 5 da Tabela 

Remuneratório Única. 

Reguengos de Monsaraz, 20 de maio de 2021 

O Presiden~e da Câmara Municipal 

José Gabriel Paixão Calixto 
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