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Aviso (extrato) n.º 5652/2020
Sumário: Abertura de procedimentos concursais para assistente operacional.

Nos termos previstos no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP),
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, e do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, por meu despacho datado de 03-03-2020
e na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 02-03-2020, se encontram abertos, pelo
prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP),
Procedimentos Concursais para ocupação, em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, dos seguintes postos de trabalho (PT):
Referência OA — Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de
vinte e quatro (24) PT da carreira/categoria de assistente operacional (Limpeza, Varredura e Prevenção de Fogos Florestais);
Referência OB — Procedimento concursal comum para ocupação de quatro (4) PT da carreira/
categoria de assistente operacional (Condução de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais).
1 — Caracterização do posto de trabalho: corresponde ao constante no anexo referido no n.º 2
do artigo 88.º da LTFP e à execução especificamente das seguintes atividades:
Referência OA — Cortar ervas; Recolha de resíduos urbanos dos contentores; Recolha de
resíduos urbanos em sacos dos contentores das praias; Varredura manual; Despejo de papeleiras;
Recolha de resíduos nas envolventes dos ecopontos e contentores; Lavagem de vias; Lavagem
de contentores e papeleiras; Limpeza de matas e florestas.
Referência OB — Condução de tratores com máquina de limpeza do areal; Condução de tratores com atrelado no areal; Condução de varredoras mecânicas; Condução de viaturas de recolha;
Condução de viaturas pesadas comn garra e sem garra; Condução de trator com limpa bermas;
Condução de retroescavadora.
2 — Nível habilitacional exigido:
Referência OA — Posse da escolaridade obrigatória;
Referência OB — Posse da escolaridade obrigatória e posse da carta de condução de pesados — categoria C, bem como Carta de Qualificação de Motorista (CQM).
A escolaridade obrigatória será aferida em função da idade.
A publicitação integral destes procedimentos concursais será divulgada na Bolsa de Emprego
Público, acessível em https://www.bep.gov.pt
10/03/2020. — A Vereadora dos Serviços Municipais de Recursos Humanos, Saúde Ocupacional, Higiene Urbana, Manutenção e Logística, Ação e Intervenção Social e Habitação, Maria
Teodolinda Monteiro Silveira.
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