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PROCEDIMENTO CONCURSAL / ADMISSÃO DE ASSISTENTES OPERACIONAIS - A 
DECORRER ENTRE 5 E 25 DE JANEIRO DE 2021 

AVIS O (EXTRATO) 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇA-O JURIDICA DE EMPREGO 
EM CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, PARA 
PREENCHIMENTO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO DE ASSISTENTE OPERACIONAL DA CARREIRA E 
CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE 
FUNÇÕES NA ÁREA DE AÇ'A-O EDUCATIVA DE APOIO AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR)) 

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que por 

deliberação da Câmara Municipal de 7 de outubro de 2020, se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a contar 

da data da publicação integral do aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), ocorrida no dia 4 de janeiro, 
procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, tendo em vista o preenchimento de dois (2) postos de trabalho da catTeira e categoria de Assistente 

Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais para Execução de Funções na Área de Ação Educativa de Apoio ao 
Ensino Pré-Escolar). 

A caracterização do posto de trabalho a ocupar é a seguinte: - Desempenhar as funções constantes do anexo à Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/20 14, de 20 de junho na redação atual, referido 

no n.º 2 do artigo 88.0 daquele diploma legal, ao qual corresponde o grau 1 de complexidade funcional, na carreira 

e categoria de Assistente Operacional, a afetar à Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, cabendo-lhe 
colaborar com os docentes no acompanhamento dos alunos entre e durante as atividades letivas, zelando para que 

nas instalações escolares sejam mantidas as normas de compostura, limpeza e silêncio, em respeito permanente 

pelo trabalho educativo em curso; Preparar, fornecer, transportar e zelar pela conservação do material didático, 

comunicando estragos e extravios; Limpar e arrumar as instalações da escola à sua responsabilidade, zelando pela 

sua conservação; Prestar informações e encaminhar pessoas; Controlar entradas e saídas de pessoal estranho e 

proceder à abertura e encerramento das portas de acesso às instalações; Efetuar, no interior e exterior, tarefas 

indispensáveis ao funcionamento dos serviços; Proceder à limpeza e arrumação das instalações, zelando pela sua 

conservação; Vigiar as insta lações do estabelecimento de ensino, evitando a entrada de pessoas não autorizadas; 

Abrir e fechar portas, portões e janelas, desligar o quadro de eletricidade e entregar e receber chaves do chaveiro a 
seu cargo. Zelar pela conservação e manutenção dos jardins. 

O nível habilitacional exigido é a escolaridade obrigatória, 

O aviso de abertura deste procedimento concursal será publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP), com o 
código de oferta n.º OE202012/0401: 

https ://www.bep.gov.pt/pages/oferta/Oferta Detalhes.aspx?CodOferta=83042 
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