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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 FREGUESIA DE ENTRADAS

Aviso (extrato) n.º 4103/2022

Sumário: Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho não ocupado, 
para a carreira/categoria de assistente operacional.

Para os devidos efeitos, torna -se público que se encontra aberto pelo prazo de dez dias úteis, 
a contar do 1.º dia útil da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, pro-
cedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, para ocupação imediata 
de um posto de trabalho e desempenho das funções inerentes à categoria/carreira de Assistente 
Operacional — Espaço Público

1 — Caracterização do posto de trabalho:
Um Assistente Operacional — Espaço Público — funções inerentes à carreira e categoria de 

assistente operacional, nomeadamente: Condução de veiculo, assegurar a limpeza e desinfeção 
de instalações e espaços públicos, proceder à carga, descarga e arrumação de materiais e equi-
pamentos, assegurar serviços de manutenção e reparação do material, bens e haveres, aplicação 
de tratamentos fitossanitário, limpeza, manutenção e arranjos de jardins, execução de tarefas 
elementares indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços podendo comportar esforço 
físico, bem como quaisquer outras funções que, não sendo incompatíveis com as primeiras, digam 
respeito a funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em dire-
tivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis, conforme caracterização das 
carreiras gerais constantes LGTFP, no seu Anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88, comparecer 
às ações de formação designadas pela autarquia; Cumprir as regras de segurança, higiene e saúde 
no trabalho; Aplicar o sistema de gestão da qualidade, participando na sua melhoria

2 — Local de trabalho: Na área territorial da Junta de Freguesia de Entradas, município de 
Castro Verde

3 — Requisitos habilitacionais exigidos, com possibilidade de substituição dos requisitos ha-
bilitacionais por formação ou experiência profissional: 

Grau de complexidade funcional 1 — escolaridade obrigatória — quatro anos para os indiví-
duos nascidos até 31 de dezembro de 1966, seis anos para os indivíduos nascidos a partir de 1 de 
janeiro de 1967 e nove anos para os indivíduos inscritos no 1.º ano do ensino básico no ano letivo 
de 1987-1988 e nos anos letivos subsequentes;

4 — A versão integral do presente aviso encontra -se publicada na bolsa de emprego público 
(BEP) acessível em www.bep.gov.pt.

5 de fevereiro de 2022. — A Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, Ana Maria Carolina 
Guerreiro.
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