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Procedimento concursal comum para ocupação de três postos de trabalho não ocupados,
para a carreira e categoria de Assistente Operacional

Para os devidos efeitos, torna-se público que se encontra aberto pelo prazo de dez dias úteis,
a contar do 1.º dia útil da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, para ocupação imediata de três postos de trabalho e desempenho das funções inerentes à categoria e carreira de
Assistente Operacional.
1 — Caracterização do posto de trabalho: funções de natureza executiva, manual ou mecânica,
enquadradas em diretivas bem definidas e com grau de complexidade variável; Execução de tarefas
de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviço, podendo comportar
tarefas físicas; condução de veículo automóvel; recolha e limpeza urbana nos locais assinalados;
transporte e descarga em vazadouro ou outro local indicado para o efeito; outros diretamente relacionados com limpeza urbana; deservagem de bermas e valetas; pequenas reparações em edifícios,
tais como pinturas, rebocos, canalizações e eletricidade; Responsabilização pelos equipamentos à
sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando necessário à manutenção dos mesmos;
Comparecer às ações de formação designadas pela autarquia; Cumprir as regras de segurança,
higiene e saúde no trabalho; Aplicar o sistema de gestão da qualidade, participando na sua melhoria.
2 — Local de trabalho: Na área territorial da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas.
3 — Requisitos habilitacionais exigidos, com possibilidade de substituição dos requisitos habilitacionais por formação ou experiência profissional:
Grau de complexidade funcional 1 — Escolaridade Obrigatória — quatro anos para os indivíduos nascidos até 31 de dezembro de 1966, seis anos para os indivíduos nascidos a partir de 1 de
janeiro de 1967 e nove anos para os indivíduos inscritos no 1.º ano do ensino básico no ano letivo
de 1987-1988 e nos anos letivos subsequentes
4 — A versão integral do presente aviso encontra-se publicada na bolsa de emprego público
(BEP) acessível em www.bep.gov.pt.
18 de maio de 2021. — O Presidente da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade,
Pragal e Cacilhas, Ricardo Jorge Cordeiro Louçã.
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