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AVISO

PUBLICITAÇÃO DE OFERTA DE TRABALHO

Procedimento Concursal Comum

Torna-se público que, por deliberação da Câmara Municipal de Portel de 12 de janeiro de
2022, encontra-se aberto procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, para ocupação dos seguintes postos de trabalho previstos e não ocu-
pados no Mapa de Pessoal do Município de 2022:

Número de postos de trabalho a concurso e caracterização dos postos de trabalho:

5 postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional (Auxiliar de Ação
Educativa).

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  carreira  e  categoria  de  Assistente
Operacional.  Na ocupação  deste  posto  de  trabalho,  compete  ao  Assistente  Operacional
(Auxiliar de Ação Educativa) desempenhar todas as funções inerentes ao respetivo posto de
trabalho,  devendo  executar  tarefas  da  competência  do  Município  em matéria  educativa
indispensáveis  ao  funcionamento  dos  serviços,  estabelecendo  designadamente  a  ligação
entre os diversos elementos que constituem a comunidade educativa (alunos, professores,
pessoal  não  docente,  pais  e  encarregados  de  educação);  dar  apoio  geral  ao  nível  da
organização, higiene e limpeza dos espaços, cooperar na segurança e vigilância dos alunos,
assegurando  o  encaminhamento  dos  utilizadores  da  escola  e  controlando as  entradas  e
saídas do recinto escolar; apoiar nas atividades de crianças com necessidades educativas
especiais.

Nível habilitacional exigido:
Escolaridade obrigatória, 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 62, de 29/03/2022, Aviso n.º 6440/2022 (extrato);
BEP – OE202203/0967.

Paços do Município de Portel, aos 31 de março de 2022

O Presidente da Câmara
Dr. José Manuel Clemente Grilo


