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 MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

Aviso (extrato) n.º 8403/2020

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado para preenchimento de dois postos da carreira e categoria de assistente 
operacional.

Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

para preenchimento de dois postos da carreira e categoria de assistente operacional

1 — Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (doravante designada LGTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de ju-
nho, na sua atual redação, e na alínea a) do n.º 1 e n.º 5 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 Arraiolos de 29 de 
janeiro de 2020 e por despacho da Presidente da Câmara de 04 de fevereiro de 2020, se encontra 
aberto, pelo prazo de (dez) dias úteis, a contar da data de publicação de aviso no Diário da Repú-
blica, ou da data de publicitação na Bolsa de Emprego Público, caso ocorra em momento poste-
rior, procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista 
o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal 
desta Câmara Municipal, a seguir referenciados:

Identificação do número de postos de trabalho:

Ref.ª A — 1 Lugar da categoria de Assistente Operacional, carreira geral de Assistente Ope-
racional — Área de atividade: Mecânico — Divisão de Obras Municipais (DOM);

Ref.ª B — 1 Lugar da categoria de Assistente Operacional, carreira geral de Assistente Ope-
racional — Área de atividade: Calceteiro — Divisão de Obras Municipais (DOM);

2 — Requisitos habilitacionais: titularidade da escolaridade mínima obrigatória.
3 — Caracterização dos postos de trabalho:
Para além do genericamente referido no anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LGTFP, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, os presentes postos de trabalho têm a seguinte 
caracterização:

Ref.ª A: Repara ou procede à manutenção de vários tipos de máquinas, motores e outros 
conjuntos mecânicos, utilizando ferramentas manuais e máquinas -ferramentas: Examina os con-
juntos que apresentam deficiências de funcionamento, para localizar os defeitos e determinar a sua 
natureza; Desmonta o aparelho, inteira ou parcialmente, para tirar as peças danificadas ou gastas; 
Repara ou fabrica as peças necessárias para substituir as peças defeituosas; Monta as várias peças, 
fazendo eventualmente retificações para que se ajustem exatamente; Efetua as verificações e ou 
ensaia o conjunto mecânico reparado, utilizando instrumentos de medida ou de ensaio apropriados, 
procedendo às afinações necessárias; Pode desmontar, reparar e montar peças ou conjuntos de 
sistemas hidráulicos ou hidro -pneumáticos. Afina o seu funcionamento utilizando ferramentas de 
precisão, como manómetros de baixa e alta pressão, válvulas de caudal de óleo, etc.; Por vezes, 
solda determinadas peças, utilizando o processo conveniente. Pode ocupar -se da montagem e 
operar um tipo particular de máquinas -ferramentas.

Ref.ª B: Revestir e reparar pavimentos, justapondo e assentando paralelepípedos, cubos 
ou outros sólidos de pedra, tais como calçada à portuguesa, granito, basalto, cimento ou pedra 
calcário; prepara a caixa, procedendo ao nivelamento e regularização do terreno; providencia a 
drenagem e o escoamento de águas; encastra na almofada as pedras adaptando os respetivos 
jeitos do talhe (calhamentos).



www.dre.pt

N.º 105 29 de maio de 2020 Pág. 167

Diário da República, 2.ª série PARTE H

4 — A versão integral do aviso de abertura encontra -se publicitada na Bolsa de Emprego Público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt, no sítio da internet do Município, em www.cm -arraiolos.pt e 
disponível para consulta na Divisão Administrativa e Financeira, Serviço de Recursos Humanos, 
deste Município.

30 de março de 2020. — A Presidente, Sílvia Cristina Tirapicos Pinto.

313235873 


