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Sumário: Abertura de procedimento concursal para dois postos de trabalho na categoria de assistente operacional — área de atividade de cantoneiro.

Abertura de procedimento concursal para dois postos de trabalho na categoria
de assistente operacional — área de atividade de cantoneiro

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), conjugado com a alínea a)
do n.º 1 e n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, por
deliberação do órgão executivo de 17 de outubro de 2019, está aberto, procedimento concursal
comum para ocupação, em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, dos seguintes postos de trabalho:
Carreira/categoria de Assistente Operacional na área de atividade de cantoneiro — 2 postos
de trabalho.
Caracterização do posto de trabalho: Funções de natureza executiva, de caráter manual ou
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis.
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e
serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e
pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.
Procede à remoção de lixos ou equiparados, varredura e limpeza de ruas, limpeza de sarjetas, lavagem das vias públicas, limpeza de espaços públicos, remoção de lixeiras e extirpação de
ervas; efetua operações de limpeza de resíduos sólidos urbanos e limpeza de papeleiras. Executa
continuamente os trabalhos de conservação de pavimentos, assegura o ponto de escoamento das
águas, tendo sempre para esse fim de limpar valetas, descobrir aquedutos e compor bermas; remove do pavimento a lama e imundices; conserva as obras de arte limpas de terras, de vegetação
ou de quaisquer outros corpos estranhos; cuida da conservação e limpeza dos marcos, balizas
ou quaisquer outros sinais colocados na via; leva para o local todas as ferramentas necessárias
ao serviço, consoante o tipo de pavimento em que trabalha, não devendo deixá-las abandonadas.
Competências: Realização e orientação para resultados; responsabilidade e compromisso
com o serviço; organização e método de trabalho; otimização de recursos; relacionamento Interpessoal; conhecimentos especializados e experiência; trabalho de equipa e cooperação e iniciativa
e autonomia.
Prazo de candidatura: 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, nos termos do artigo 18.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril.
Habilitações literárias exigidas: Escolaridade mínima obrigatória, de acordo com a idade, nos
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, nos seguintes termos:
a) 4.ª Classe do ensino primário para os candidatos nascidos até 31 de dezembro de 1966;
b) 6.º ano de escolaridade para os candidatos nascidos entre 01 de janeiro de 1967 e 31 de
dezembro de 1980;
c) 9.º ano de escolaridade para os candidatos nascidos a partir de 01 de janeiro de 1981;
d) 12.º ano de escolaridade para os candidatos matriculados nos 1.º ou 2.º ciclo do ensino
básico ou no 7.º ano de escolaridade, a partir de 01 de setembro de 2009.
O texto integral encontra-se publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP), acessível em
www.bep.gov.pt.
13 de novembro de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia, Dr. Luís Soares.
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