
AVISO 


MOBILIDADE INTERCATEGQRIAS DO TRABALHADOR EM FUNÇÕES PÚBLICAS 

NUNO MIGUEL BOTO MARGALHA 

Para cumprimento do disposto no artigo 5.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que pelo meu 

despacho datado de 14 de outubro de 2022, com efeitos na mesma data, foi determinada a mobilidade 

intercategorias, em exercício de funções públicas por tempo indeterminado, para a categoria de Encarregado Geral 

Operacional da carreira de Assistente Operacional, do traba.lhador Nuno Miguel Boto Margalha, do mapa de pessoal 

do Município de Reguengos de Monsaraz na Divisão de Planeamento, Obras e Ambiente, nos termos do artigo 99.º

A do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

Mais se torna público que o trabalhador fica posicionado na 1.ª posição remuneratória da categoria de Encarregado 

Geral Operacional, da carreira de Assistente Operacional, nível 12, da Tabela Remuneratória Única, a que 

corresponde a remuneração base de €1.059,59 (mil e cinquenta e nove euros e cinquenta e nove cêntimos). 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 11 de novembro de 2022 

Marta Prates 

A Presidente da Câmara Municip 1 
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