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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 DEFESA NACIONAL

Força Aérea

Comando de Pessoal da Força Aérea

Aviso (extrato) n.º 20686/2021

Sumário: Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na car-
reira e categoria de técnico superior, área profissional de serviço social.

Procedimento concursal comum destinado ao recrutamento para preenchimento de 1 (um) posto de 
trabalho previsto, e não ocupado, no mapa de pessoal da Força Aérea, correspondentes à carreira 
e categoria de técnico superior, área profissional de serviço social, na modalidade contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções (LTFP), 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual, torna -se público que por 
despacho do Diretor do Pessoal de 14 de maio de 2021, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar da data da publicação integral na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), 
bem como na página eletrónica da Força Aérea (www.emfa.pt), o procedimento concursal comum 
destinado ao recrutamento para preenchimento de 1 posto de trabalho previsto e não ocupado, 
no mapa de pessoal da Força Aérea correspondente à carreira e categoria de técnico superior, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na área pro-
fissional de serviço social, sendo requisitos de admissão possuir vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado e ser detentor licenciatura em serviço social.

O posto de trabalho inerente ao presente procedimento concursal caracteriza -se por planear 
e programar ações de natureza social, acompanhar as situações de risco e participar em ações 
de apoio aos doentes da Força Aérea para o Serviço de Ação Social, sito em Alfragide, concelho 
da Amadora.

26 de outubro de 2021. — O Diretor do Pessoal, António Carlos de Amorim Temporão, Major-
-General Piloto Aviador.
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