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MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO 

 
A V I S O (EXTRATO) 

 

Procedimento concursal comum para constituição de relação juridica de emprego em contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para preenchimento de um posto de trabalho da carreira e categoria de 
assistente operacional (condutor de máquinas pesadas e veículos especiais) 
 

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e 

republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, torna-se público que por deliberação da Câmara 

Municipal de 8 de agosto de 2022, 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 29 de agosto, 

procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, tendo em vista o preenchimento de um (1) posto de trabalho da carreira e categoria de 

Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais).  

A caracterização do posto de trabalho a ocupar é a seguinte: - Conduzir máquinas e outros veículos 

automóveis pesados para o transporte de mercadorias e materiais, bem como máquinas pesadas de 

movimentação de terras, retroescavadoras, cilindros, tratores, gruas e veículos destinados à limpeza 

urbana ou recolha de lixo, manobrando também sistemas hidráulicos ou mecânicos complementares das 

viaturas. Competir-lhe-á orientar e participar nas operações de carga, arrumação e descarga da mercadoria, 

a fim de garantir as condições de segurança e respeitar o limite de carga do veículo; Efetuar a entrega da 

mercadoria e documentação respetiva no local de destino e receber o comprovativo da mesma; 

Providenciar pelo bom estado de funcionamento do veículo, zelando pela sua manutenção, reparação e 

limpeza; Elaborar relatórios de rotina sobre as viagens que efetuar; Manobrar sistemas hidráulicos ou 

mecânicos complementares das viaturas; Verificar diariamente os níveis de óleo e água; Comunicar as 

ocorrências anormais detetadas nas viaturas; Conduzir também viaturas ligeiras. 

O nível habilitacional exigido é a escolaridade obrigatória. 

Os candidatos terão de possuir carta de condução de veículos das categorias C e E. 

 O aviso de abertura deste procedimento concursal será publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP), com 

o código de oferta n.º OE202208/0328. 

Paços do Concelho de Viana do Alentejo, 25 de agosto de 2022 

O Presidente da Câmara, Luis Miguel Fialho Duarte 

 

 

 


