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Despacho n.º P06/2022 

Pedido de cedência por mobilidade intercarreiras da funcionária da carreira 

assistente técnica Sara Patrícia Bastos de Almeida 

Considerando que a assistente técnica do quadro de pessoal da Junta de Freguesia de 

Agualva e Mira Sintra Sara Patrícia Bastos de Almeida, solicitou, no dia 15 de novembro de 

2021, um pedido de mobilidade intercarreiras, que se junta em anexo e se considera como 

parte integrante do presente Despacho.  

Considerando que a mobilidade intercarreiras se encontra prevista nos artigos 92.º a 100.º da 

Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 

redação. 

Considerando que as funções desempenhadas pela referida funcionária poderão ser mais 

eficientemente desenvolvidas por um funcionário com a categoria profissional de técnico 

superior.   

Considerando os termos do Despacho n.º P09A/2021, de 13 de dezembro, relativo ao mesmo 

pedido e a informação solicitada relativamente à atualização das habilitações literárias dos 

funcionários da Junta de Freguesia. 

Considerando que existem mais sete funcionários da autarquia com a categoria de assistente 

técnica que possuem licenciatura ou frequentam o ensino superior, que poderiam ter 

legitimas expectativas que pudesse vir a ser considerada igual possibilidade de mobilidade 

intercarreiras, o que não é possível numa autarquia com a dimensão e competências de uma 

Junta de Freguesia.  

Considerando as competências definidas na alínea f) do n.º 1 do artigo 18.º e na alínea e) do 

artigo 19.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

Atento aos considerandos e ao enquadramento legal acima referido, determino: 

1. Proceder abertura de um procedimento concursal comum para a constituição da relação 

jurídica de emprego público de um técnico superior. 

2. Notificar a funcionária Sara Patrícia Bastos de Almeida do teor do despacho.  

 

AgualvaCacém, 04 de abril de 2022 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

___________________________________ 

Carlos Casimiro 

ASSINATURA DIGITALIZADA 

 


