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Município de Alcácer do Sal 

DRH - Setor Avaliação, Formação, Hig. Saúde Trab.  

 

 

 

 

No uso das competências que foram delegadas pelo Despacho n.º 012/GAP/2021, e no 

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

junho, e na sequência do procedimento concursal comum de recrutamento para 

preenchimento de oito postos de trabalho, em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas, por tempo indeterminado, para a carreira e categoria de assistente operacional, 

para desempenho de funções no Setor de Educação, da Divisão de Educação, Ação 

Social e Desporto, aberto pelo aviso n.º 1740/2022, publicado no Diário da República, 2.ª 

série, n.º 19, de 27 de janeiro de 2022, torna-se público que foi celebrado contrato de 

trabalho, com início a 1 de setembro de 2022, com: 

 

- Carina Alexandra Trindade dos Santos, na carreira/categoria de assistente operacional, 

4.ª posição remuneratória, nível 4, no valor de 705,00 Euros; 

- Ana Filipa Guedes Canhoto, na carreira/categoria de assistente operacional, 4.ª posição 

remuneratória, nível 4, no valor de 705,00 Euros; 

- Marta Isabel da Silva Letras, na carreira/categoria de assistente operacional, 4.ª posição 

remuneratória, nível 4, no valor de 705,00 Euros; 

- Solange Isabel Caixeirinho dos Santos, na carreira/categoria de assistente operacional, 

4.ª posição remuneratória, nível 4, no valor de 705,00 Euros; 

- Ana Isabel Campos Espada, na carreira/categoria de assistente operacional, 4.ª posição 

remuneratória, nível 4, no valor de 705,00 Euros; 

- Inês de Fátima Serronha Rocha, na carreira/categoria de assistente operacional, 4.ª 

posição remuneratória, nível 4, no valor de 705,00 Euros; 

- Rute Isabel Guerreiro Pinto Pires, na carreira/categoria de assistente operacional, 4.ª 

posição remuneratória, nível 4, no valor de 705,00 Euros; 
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- Marta Isabel Martins Afonso, na carreira/categoria de assistente operacional, 4.ª posição 

remuneratória, nível 4, no valor de 705,00 Euros. 

 

 

Município de Alcácer do Sal, 6 de setembro de 2022 

 

 

  

O Vereador dos Recursos Humanos, 

 

 

 

 

 Manuel Vítor Nunes de Jesus 
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