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AVISO

PUBLICITAÇÃO DE OFERTAS DE TRABALHO

Procedimento Concursal Comum

Torna-se público que, por deliberação da Câmara Municipal de Portel de 29 de maio de
2019, encontra-se aberto procedimento concursal comum, de natureza urgente, para consti-
tuição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo determinado (termo resolutivo certo), pelo período de 12 me-
ses, podendo eventualmente vir a ser renovado nos termos da lei, para ocupação de 2 (dois)
postos de trabalho  previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal do Município, na carreira
e categoria de Assistente Operacional, na área de atividade de Pedreiro.

Caracterização do Posto de Trabalho: Funções constantes no anexo a que se refere o n.º
2 do artigo 88.º da LTFP, às quais corresponde o grau 1 de complexidade funcional na car-
reira e categoria de Assistente Operacional. Na ocupação deste posto de trabalho compete
ao Assistente Operacional (Pedreiro) aparelhar pedra em grosso; executar alvenaria de pe-
dra, tijolo ou blocos de cimento, podendo também fazer o respetivo reboco; proceder ao as-
sentamento de manilhas, tubos e cantarias; executar muros e estruturas simples, com ou
sem armaduras, podendo também encarregar-se de montagem de armaduras muito simples;
executar outros trabalhos similares ou complementares dos descritos; instruir ou supervisio-
nar o trabalho dos aprendizes ou serventes que lhe estejam afetos.

Nível Habilitacional Exigido:
Escolaridade obrigatória, variável em função da data de nascimento, não sendo permitida a
substituição do nível habilitacional exigido por formação ou experiência profissional.

Prazo de Candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publicação integral do Aviso de
abertura na Bolsa de Emprego Público em www.bep.gov.pt 

Publicitação da oferta:
Diário da República, 2.ª série, N.º 129, de 09/07/2019;
BEP, em 10/07/2019 - OE201907/0043.

Paços do Município de Portel, aos 10 de julho de 2019

O Presidente da Câmara

Dr. José Manuel Clemente Grilo
- Original assinado – Versão para publicitação na página eletrónica -
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