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MUNICÍPTO dA RIBEIRA BRAVA

EDITAL
25 I 2023

ABERTURA DE UMA VAGAS NO ÂiUgITO DO PROGRAMA
MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO

Jorge Manuel Faria dos Santos, Vice-Presidente da Càman Municipal da Ribeira Brava,

torna público para conhecimento de todos os interessados, a abertura de uma vaga no âmbito

do Programa de Apoio e Incentivo ao Emprego, ao abrigo do Regulamento n.'212/2020
publicado no Diório da República, 2.o serie - N.'48 - 9 de março de 2020.

Os interessados devem submeter as candidaturas e os documentos necessários,

preferencialmente, por correio eletrónico (eeral@cm-ribeirabrava.pt), em formato digital, ou

entregues na Secção de Expediente e Arquivo da Cãmaru Municipal, durante o respetivo

período de funcionamento, das 09h00 às 17h00.

Mais se informa que o formulário de candidatura, devidamente assinado, deve fazer-se

acompanhar dos seguintes documentos: atestado de residência; declaração ÌEM; IRS;

certificado de habilitações académicas, curriculum vitae com fotografia, declaração de

rendimentos da Segurança social, entre os dias 20 e26 de fevereiro do corrente ano.

Em anexo: Formulário de candidatura e ârea de candidatura ao programa.

Ribeira Brava, 17 de fevereiro de 2023

O Vice-Presidente, *

/v n/
(Jorge Manuel Faria Santos (Dr.))

Com competências delegodas e subdelegodas por despocho de 22 de outubro 2021, pubticado peto Editot 2g2/2021

Câmara Munícipal da RibeÍra Brava - Rua do Visconde N.56 9350-213 Ribeira Brava, Madeira
www.cm-ribeirabrava.pt E-Mail: geral@cm-ribeirabrava.pt Telef: (+3S1) 291 952 54g Fax: (+351) zgtgS2 1g2
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RIBCINR

Município du Ribeira Brava

Áreas de Candidatura

Projeto 28: Limpeza
profissional)

de Edifícios Municipais (Com ou Sem experiência

Rua do Visconde, N, 56 9350-213 Ribeira Brava Madeira portugal
Telef: 29I9S2S4B Fa-v 29t9S2tB2 NIF: 5112364|7

emnils: geral(òcm-ribeirabrovo,oÍ aooiomunicio{òcm-ribeirabravnot Íl/ebsite: tyww.cm-ibeirabrovo.nt

Objetivos do projeto Habilitações
Mínimas

No de
Vagas

Duração do
Projeto

Local de
Trabalho

Habilitar na ârea da limpeza,
proporcionando uma

experiência em contexto de
trabalho, ao nível da

manutenção de espaços
públicos e a higienização do
Mercado Municipal e outros

edifícios camarários
municipais.

Com ou sem
habilitações

literárias

I
vaga

O projeto tem a
duração de 12

meses, com
possibilidade de
prorrogação por

mais 6 meses

Areas urbanas
afetas ao

Município da
Ribeira Brava


