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MUNICÍPIO DA AZAMBUJA
Aviso (extrato) n.º 9329/2020
Sumário: Procedimentos concursais comuns para constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado para preenchimento de sete postos de trabalho, na
carreira e categoria de assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado.

Procedimentos concursais comuns para constituição de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado para preenchimento de sete postos de trabalho, na carreira e categoria
de Assistente Operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.

Faz-se público que, nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 20 de junho, na sua redação atual, e do artigo 11.º
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, por deliberação da Câmara Municipal de Azambuja de,
respetivamente, 8 de outubro de 2019 e 28 de janeiro de 2020, se encontram abertos, pelo prazo
de dez (10) dias úteis, a contar da data de publicação do presente extrato no Diário da República,
procedimentos concursais comuns para preenchimento de postos de trabalho, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para:
1 — Carreira e categoria:
Ref.ª A — Assistente Operacional/Assistente Operacional, área de atividade de Auxiliar de
Serviços Gerais (6 postos de trabalho);
Ref.ª B — Assistente Operacional/Assistente Operacional, área de atividade de Coveiro (1 posto
de trabalho).
2 — Caracterização dos postos de trabalho:
Ambas as referências — Exercer as atividades inerentes à carreira e categoria de Assistente
Operacional, nos termos do anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas (LTFP), correspondente ao grau de complexidade 1;
Ref.ª A — concretiza-se nas seguintes funções específicas: assegurar a limpeza e conservação das instalações dos serviços municipais; colaborar nos trabalhos auxiliares de montagem,
desmontagem e conservação de equipamentos; auxiliar a execução de cargas e descargas; realizar
tarefas de arrumação e distribuição de material e equipamentos; executar outras tarefas simples,
não especificadas, de caráter manual, entre outras.
Ref.ª B — concretiza-se nas seguintes funções específicas: proceder à abertura e aterro de
sepulturas, ao depósito e levantamento de restos mortais, proceder à limpeza e conservação dos
arruamentos e outras infraestruturas do cemitério; exercer as demais funções, procedimentos, tarefas
ou atribuições que lhe são cometidas por lei, deliberação, despacho ou determinação superior.
Nos termos do n.º 1 do artigo 81.º da LTFP, a descrição das funções não prejudica a atribuição aos trabalhadores de outras que lhes sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais
o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada e que não impliquem desvalorização
profissional.
3 — Nível habilitacional exigido: Ref.as A e B — Escolaridade obrigatória — 4.ª classe para
indivíduos nascidos até 31 de dezembro de 1966, 6.º ano de escolaridade para indivíduos nascidos entre 1 de janeiro de 1967 e 31 de dezembro de 1980, 9.º de escolaridade para indivíduos
nascidos a partir de 1 de janeiro de 1981 e o 12.º ano de escolaridade para indivíduos que no ano
de letivo 2009/2010 estiveram matriculados nos 1.º ou 2.º ciclos do ensino básico ou no 7.º ano de
escolaridade, estando sujeitos ao limite de escolaridade obrigatória até aos 18 anos;
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4 — Publicação Integral: a publicitação integral será efetuada na Bolsa de Emprego Público (BEP) acessível em www.bep.gov.pt e no sítio da internet do Município de Azambuja, em
www.cm-azambuja.pt.
8 de junho de 2020. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos, Sílvia Margarida
Narciso Vítor.
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