
REGUENG®S 

DE MONSARAZ 


AVISO 


Comunicação de Inicio de Funções 


Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

'torna-se público que na sequência do procedimento concursal comum, com vista ao 

estabelecimento de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho na .carreira de 

Técnico Superior, categoria de Técnico Superior (Engenharia Alimentar) a afetar à Subunidade 

Orgânica, de Educação da Unidade Orgânica de 3. º Grau Sociocultural e Desportiva, conforme 

· ca~aterização no Mapa de Pessoal para o ano de 2021, aberto mediante deliberações da Câmara 

Municipal de 17/06/2020 e da Assembleia Municipal de 29/06/2020, publicado por extrato no DR, 

2.ª série, n.º 177, de 10 de setembro de 2020 e na BEP com o código de oferta n.º OE202Ô09/0445, 

em 11 de setembro de 2020, iniciou funções Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena, na carreira e 

categoria de Técnico Superior (Engenharia Alimentar), tendo ficado posicionada na 2. ª posição 

remuneratória, nível 15 da Tabela Remuneratória Única, a que corresponde o montante pecuniário 

de €1.205,08 (mil duzentos e cinco euros e oito cêntimos). 

Para efeitos do disposto no artigo 45. º a 51. º, todos do Anexo 1à Lei n. º 35/2014, de 20 de junho, e 

no artigo 12.º a 15.º da Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, foi designado por meu despacho de 
. ' 

. 21 /06/2021, o seguinte Júri do período experimental: 

Presidente do Júri: Rui Manuel dos Santos Silva Aleixo, Técnico Superior do Município de Reguengos 

de Monsaraz; 

Vogais efetivos: Nelson Fernando. Nunes Galvão, Çhefe da Divisão de Administração Geral do 

Município de Reguengos de Monsaraz, que substituirá o presidente do Júri nas suas faltas e 

impedimentos e Anabela de Jesus Valadas Gaspar, Técnica Superior do Município de Reguengos de 

Monsaraz; e, 

Vogais suplentes: Cátia Isabel Carvalho Lopes, Técnica Superior do Município de Reguengos de 

Monsaraz e Elsa de Jesus Rodrigues Rolo Galhós, Técnica Superior do Município de Reguengos de 

Monsaraz. 

Reguengos de Monsaraz, 01 de julho de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 

José Gabriel Paixão Calixto 




Relatório de acessibilidade


		Nome do arquivo: 

		AvisoIniciofunções.pdf




		Relatório criado por: 

		

		Organização: 

		Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz




 [Informações pessoais e da organização da caixa de diálogo Preferências > Identidade.]


Resumo


O verificador encontrou problemas que podem impedir a acessibilidade completa ao documento.


		Necessita de verificação manual: 2

		Aprovado manualmente: 0

		Reprovado manualmente: 0

		Ignorado: 1

		Aprovado: 27

		Com falha: 2




Relatório detalhado


		Documento



		Nome da regra		Status		Descrição

		Indicador de permissão de acessibilidade		Aprovado		Indicador de permissão de acessibilidade deve estar configurado

		PDF somente imagem		Aprovado		O documento não é um PDF com imagens somente

		PDF com tags		Aprovado		O documento está marcado como PDF

		Ordem de leitura lógica		Necessita de verificação manual		A estrutura do documento oferece uma ordem de leitura lógica

		Idioma principal		Aprovado		O idioma do texto foi especificado

		Título		Aprovado		O título do documento é exibido na barra de título

		Marcadores		Aprovado		Os marcadores estão presentes em grandes documentos

		Contraste de cor		Necessita de verificação manual		O documento tem contraste de cor apropriado

		Conteúdo da página



		Nome da regra		Status		Descrição

		Conteúdo marcado		Aprovado		Todo o conteúdo da página está marcado

		Anotações marcadas		Aprovado		Todas as anotações estão marcadas

		Ordem de tabulação		Aprovado		A ordem de tabulação é consistente com a ordem de estruturas 

		Codificação de caracteres		Aprovado		Foi fornecida codificação de caractere com segurança

		Multimídia marcada		Aprovado		Todos os objetos multimídia estão marcados

		Cintilação da tela		Aprovado		A página não causará cintilação da tela

		Scripts		Aprovado		Não há scripts inacessíveis

		Respostas cronometradas		Aprovado		A página não exige respostas cronometradas

		Links de navegação		Aprovado		Os links de navegação não são repetitivos

		Fomulários



		Nome da regra		Status		Descrição

		Campos de formulário marcados		Aprovado		Todos os campos do formulário estão marcados

		Descrições de campo		Aprovado		Todos os campos do formulário possuem descrição

		Texto alternativo



		Nome da regra		Status		Descrição

		Texto alternativo de imagens		Com falha		Figuras requerem texto alternativo

		Texto substituto aninhado		Aprovado		O texto substituto nunca será lido

		Associado com conteúdo		Aprovado		Texto alternativo deve ser associado a algum conteúdo

		Ocultar anotações		Aprovado		O texto alternativo não deve ocultar anotações

		Textos alternativos de outros elementos		Aprovado		Outros elementos que exigem texto alternativo

		Tabelas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Linhas		Aprovado		TR deve ser um filho de Table, THead, TBody ou TFoot

		TH e TD		Aprovado		TH e TD devem ser filhos de TR

		Cabeçalhos		Aprovado		As tabelas devem ter cabeçalhos

		Regularidade		Aprovado		As tabelas contêm um número igual de colunas em cada linha ou de linhas em cada coluna.

		Resumo		Ignorado		As tabelas devem ter um resumo

		Listas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Itens de lista		Aprovado		LI deve ser filho de L

		Lbl e LBody		Aprovado		Lbl e LBody devem ser filhos de LI

		Cabeçalhos



		Nome da regra		Status		Descrição

		Aninhamento apropriado		Com falha		Aninhamento apropriado






Voltar ao topo
