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Sumário: Abertura de procedimento concursal comum, para preenchimento de um posto de trabalho, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, na carreira e categoria de assistente operacional (serviços auxiliares gerais) —
Ref.ª AO/01/2020.

Abertura de procedimento concursal comum, para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho,
na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado,
na carreira e categoria de Assistente Operacional (Serviços Auxiliares Gerais) — Ref.ª AO/01/2020

1 — Nos termos do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada, em
anexo, à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, doravante designada por Portaria e com o artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, torna-se público que, por deliberação da Junta de
Freguesia de 14 de julho de 2020, e do despacho do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, datado
de 06 de agosto de 2020, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte
ao da publicação do presente aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum, com
vista ao preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, na modalidade de relação jurídica de emprego
público a constituir por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a
carreira e categoria de Assistente Operacional (Serviços Auxiliares Gerais).
2 — Caracterização do posto de trabalho:
O posto de trabalho a concurso caracteriza-se pelo exercício de funções na carreira e categoria
de Assistente Operacional correspondentes ao conteúdo funcional constante do anexo a que se
refere o n.º 2 do artigo 88.º do anexo à LTFP, conjugado com as atividades e atribuições caracterizadas no Mapa de Pessoal para 2020, nomeadamente, assegurar a limpeza e conservação das
instalações; Proceder à remoção de lixo e equiparados, Colaborar eventualmente nos trabalhos
auxiliares de montagem, desmontagem e conservação de equipamentos; Auxiliar a execução de
cargas e descargas; Realizar tarefas de arrumação e distribuição, executar outras tarefas simples,
não especificadas de caráter manual e exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos
práticos; Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos
e serviços, podendo comportar esforço físico; Ter responsabilidade pelos equipamentos sob sua
guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação
dos mesmos.
3 — Requisitos habilitacionais: Escolaridade 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.
Não é possível substituir as habilitações exigidas por formação ou experiência profissional
4 — Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria, informa-se que a publicitação integral dos procedimentos será efetuada na Bolsa de Emprego Público em www.bep.gov.pt
e no sítio da Internet da Junta de Freguesia de Vila do Conde em http://www.jf-viladoconde.pt.
12 de agosto de 2020. — O Presidente da Junta de Freguesia de Vila do Conde, Enf. Isaac
Filipe Serrão Braga.
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