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 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Aviso (extrato) n.º 4523/2023

Sumário: Recrutamento para um posto de trabalho para a categoria/carreira de técnico superior 
em regime de mobilidade entre organismos ou serviços.

Recrutamento para um (1) posto de trabalho para a categoria/carreira de Técnico Superior
em regime de mobilidade entre Organismos ou Serviços

Ariana Maria Cachina Pinho, Primeira -Secretária da Comissão Executiva Metropolitana do 
Porto, faz público que:

Foi determinada a abertura, por deliberação da Comissão Executiva Metropolitana do Porto, 
tomada na reunião de 19 de janeiro de 2023, de procedimento de recrutamento de mobilidade entre 
Organismos ou Serviços, prevista nos artigos 92.º e seguintes do anexo à Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, tendo 
em vista o recrutamento de trabalhador com prévia relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, para efeitos de preenchimento de 1 (um) posto de trabalho vago e previsto no mapa 
de pessoal da AMP para o ano de 2023, aprovado em reunião do Conselho Metropolitano de 25 
de novembro de 2022, da carreira/categoria de Técnico Superior, na área funcional de ação social, 
incluindo a inovação social, e na área da educação, para a Divisão Técnica de Apoio.

1 — Caracterização da oferta:
1.1 — Tipo de oferta: mobilidade interna na categoria;
1.2 — Carreira/categoria: 1 Lugar de Técnico Superior na área funcional de ação social, 

incluindo a inovação social, e na área da educação;
1.3 — Área de recrutamento: Licenciatura em Serviço Social ou Psicologia, com experiência 

comprovada no exercício de funções na área social, incluindo a inovação social, e na área da edu-
cação, e, preferencialmente, que tenha experiência no exercício de funções ou na articulação com 
organismos e entidades da Administração Pública;

1.4 — Remuneração: A detida pelo trabalhador na carreira/categoria no seu organismo de 
origem.

2 — Prazo de candidaturas: 10 dias úteis, contados a partir da publicitação do aviso na Bolsa 
Emprego Público.

3 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 11.º da Portaria n.º 233/2022, de 9 de setem-
bro, informa -se que a publicitação integral do procedimento concursal será também efetuada em
www.bep.gov.pt e no sítio da Internet da AMP em https:// http://portal.amp.pt/pt/1/ampa/49#FOCO_1.

16 de fevereiro de 2023. — A Primeira -Secretária da Comissão Executiva Metropolitana do 
Porto, Ariana Pinho.
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