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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Aviso (extrato) n.º 17542/2021

Sumário: Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
técnico de informática, categoria de grau 1, nível 1.

Celebração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado 
com técnico de informática, categoria de grau 1, nível 1

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna -se público que, 
na sequência do procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho 
de estagiário da carreira e categoria de técnico de informática do grau 1, nível 1, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 4587/2021, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 12 de março, foi celebrado contrato de tra-
balho em funções públicas por tempo indeterminado, com o seguinte trabalhador: Nuno Ricardo 
Pinto Tavares, na carreira de Técnico de Informática, categoria de grau 1, nível 1, com efeitos a 
25 de agosto de 2021, com a remuneração correspondente ao índice 280, nível remuneratório 11 da 
Tabela Remuneratória Única, da carreira de técnico de informática, constante do mapa II anexo ao 
Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março, no valor de 998,50€. O contrato fica sujeito a regime de 
estágio para ingresso nas carreiras de informática e tem a duração de 6 meses, conforme dispõe a 
alínea a) do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março, tendo início com a celebração 
de contrato e o Júri será o mesmo do procedimento concursal.

1 de setembro de 2021. — O Primeiro -Secretário da Comissão Executiva Metropolitana do 
Porto, Eng.º Mário Rui Soares.
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