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AVISO 

Oferta de Mobilidade 

1. Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 97.º-A da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.0 35/2014, de 20 de junho, na 

sua redação em vigor, e do n.0 6 do artigo 2.0 do Decreto Legislativo Regional n.0 

13/2019/A, de 7 de junho, torna-se público que a Secretaria Regional do Turismo, 

Mobilidade e Infraestruturas pretende recrutar um(a) trabalhador(a) da carrelra de 

Assistente Operacional, categoria de Assistente Operacional, através de 

mobilidade por afetação interna ou externa, temporária, na categoria, para o 

exercício de funções no Laboratório Regional de Engenharia Civil, da Secretaria 

Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. 

2. Prazo de apresentação de candidaturas: 5 dias úteis a contar da publicitação na 

BEP - Açores do presente aviso. 

3. As candidaturas deverão ser formalizadas através de requerimento datado e 

assinado, dirigido ao Diretor do Laboratório Regional de Engenharia Civil, 

entregues pessoalmente ou enviados por correio registado com aviso de receção, 

para a Rua de S. Gonçalo S/N, 9500-343 Ponta Delgada, devendo constar os 

seguintes elementos: 

4.1 Nome, naturalidade, data de nascimento, habilitações literárias, formação      

profissional, data de ingresso na função pública, carreira e categoria, serviço a que 

pertence, posição e nível remuneratório, residência, código postal e telefone de 

contacto, bem como a referência a experiência profissional, com indicação das 

funções consideradas mais relevantes para o exercício de funções no posto a 

ocupar, bem como quaisquer outros elementos que julgue relevantes para 

apreciação do seu mérito. 

 

4. Os requerimentos devem ser acompanhados dos seguintes documentos: 

a) Curriculum vitae detalhado, atualizado, datado e assinado; 
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b) Indicação do número de identificação civil e fiscal; 

c) Fotocópias dos Certificados de Habilitações Literárias e/ ou profissionais; 

Declaração devidamente atualizada e autenticada, emitida pelo serviço de origem a 

que o/a trabalhador/ a se encontra afeto/a, da qual conste a natureza do vínculo à 

Administração Pública, a carreira e categoria, bem como a antiguidade na carreira/ 

categoria e na função pública, com menção a avaliação de desempenho do último 

biénio 

1. Funções a exercer: As inerentes ao conteúdo funcional da carreira de Assistente 

Operacional, categoria de Assistente Operacional, a que se refere o n.0 2 do artigo 

88.0 da LTFP, nas áreas de atuação do Laboratório Regional de Engenharia Civil, 

da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, previstas nos ns. 

1 e 2 do artigo 82.0 do Anexo I ao Decreto Regulamentar Regional n. 0 15/2022/A, 

de 5 de setembro, designadamente, as funções de apoio no sector administrativo, 

atendimento de telefone, atendimento e encaminhamento dos clientes, apoio à 

realização de eventos de cedências de espaço, apoio na atualização e 

conservação do arquivo, apoio ao centro de documentação do LREC, ou seja 

assegurar a realização de todas as tarefas que, no âmbito da sua área de 

competências, lhe são distribuídas ou cometidas à sua responsabilidade.  

2. O local de trabalho: Laboratório Regional de Engenharia Civil da Secretaria 

Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, sito à Rua de S. Gonçalo S/N, 

9500-343 Ponta Delgada  

 

3. Seleção: A seleção será efetuada com base na análise curricular, complementada, 

se necessário, com entrevista profissional de seleção. 

 
 
Ponta Delgada, 23 de janeiro de 2023                                                                  

                                                                                                 O Diretor do LREC 

 

 

 

Francisco de Sousa Fernandes 
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