
 

 

 

Procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho na categoria de 

assistente técnico, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado 

 

Código da Oferta na BEP - OE201910/0861 

 

Ref. 31/2019 – Secção de Recursos Humanos da Divisão de Recursos Humanos 

 

A Prova de Conhecimentos será escrita, realizar-se-á individualmente, com uma duração de 60 

minutos, com tolerância de 15 minutos. 

 

 

 

Bibliografia e legislação necessárias à preparação dos temas de suporte: 

 

 Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua atual 

redação; 

 Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, e parte I e II do anexo (LTFP), com 

exceção do Capitulo VII – exercício do poder disciplinar; 

 Decreto–Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro – CPA (Parte I – Capitulo II – Princípios Gerais da 

atividade administrativa; Parte III – Titulo I - Capitulo V – Dos Prazos e Titulo I – Capitulo II 

- Secção IV – Da audiência dos interessados); 

 Regime Jurídico do Abono de Ajudas de Custo e Transporte ao Pessoal da Administração 

Publica, Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de abril, na sua atual redação; 

 Abono de Ajudas de Custo por deslocações em serviço ao estrangeiro, Decreto-lei n.º 

192/95, de 28 de julho, na sua atual redação; 

 Tabelas de ajudas de custo, subsídios de refeição e de viagem, bem como dos 

suplementos remuneratórios, para os trabalhadores em funções públicas, Portaria n.º 

1553-D/2008, de 31 de dezembro; 



 Tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas, Portaria n.º 

1553-C/2008, de 31 de dezembro; 

 Regime Jurídico das Autarquias Locais, Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação. 

 

Durante a realização da prova de conhecimentos é permitida a consulta dos diplomas legais, sem 

anotações, devendo os/as candidatos/as interessados/as em fazer uso desta faculdade, trazer 

uma cópia dos mesmos. 


