
AVISO 

CONSOLIDAÇÃO DE MOBILIDADES INTERCARREIRAS 

CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DE MOBILIDADES INTERCARREIRAS ECELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO 

EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 

Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.Q 1 do artigo 4.Q da Lei n.Q 35/2014, de 20 de junho, torna-se 

público que por deliberação da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz tomada na sua reunião de 31 

de agosto de 2022 foi determinada por unanimidade, a consolidação das mobilidades intercarreiras, em 

exercício de funções públicas por tempo indeterminado, na categoria de Assistente Técnico, da carreira de 

Assistente Técnico, das seguintes trabalhadoras do mapa de pessoal do Município de Reguengos de 

Monsaraz, nos termos do artigo 99.Q-A do Anexo à Lei n.Q 35/2014, de 20 de junho: 

- Fernanda Maria da Silva Fialho; 

- Hélia de Lurdes Velhinho Tendeiro Plácido. 

Mais se torna público que as trabalhadoras ficam posicionadas na V! posição remuneratória da categoria de 

Assistente Técnico, da carreira de Assistente Técnico, nível 6 da Tabela Remuneratória Única, a que 

corresponde a rem.uneração base de €757,01. 

Em 20 de setembro de 2022 as trabalhadoras celebraram contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado, com efeitos reportados a 01 de setembro de 2022. 

Reguengos de Monsaraz, 21 de setembro de 2022 

A Presidente da Câmara Municipal 

Marta Prates 
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