
AVISO 

CONSOLIDAÇÃO DE MOBILIDADE INTERCARREIRAS 

CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA MOBILIDADE INTERCARR EI RAS ECELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 

FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 

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

público que por de liberação da Câmara M unicipa l de Reguengos de Monsaraz tomada na sua reunião de 21 

de dezembro de 2022 foi determinada por unanimidade, a consolidação da mobilidade intercarreiras, em 

exercício de f unções púb licas por tempo indeterminado, na categoria de Assistente Técnico, da carreira de 

Assistente Técnico, a t raba lhadora Teresa de Jesus Borrego da Silva, do mapa de pessoa l do Município de 

Reguengos de Monsaraz, nos termos do art igo 99.º-A do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

Mais se torna público que a t raba lhadora celebrou cont rato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado em 22 de dezembro de 2022, ficando posicionada na l.i! posição remuneratória da categoria 

de Assistente Técnico, da ca rreira de Assist ente Técn ico, nível 6 da Tabela Remuneratória Única, a que 

corresponde a remune ração base de €757,01. 

Reguengos de Monsaraz, 05 de janeiro de 2023 

A residente da Câmar Municipal 

M arta Prates 
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Resumo


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