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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 9 de março de 2022,
encontra-se aberto procedimento concursal comum, de natureza urgente, para constituição de
relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo determinado (termo resolutivo certo), para ocupação dos seguintes postos de
trabalho previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal do Município de 2022:

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

15 postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional (Nadador-Salvador).

Funções constantes no anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, às quais corres-
ponde o grau 1 de complexidade funcional na carreira e categoria de Assistente Operacional.
Na ocupação deste posto de trabalho, ao Assistente Operacional (Nadador-Salvador) compete
informar, apoiar, prevenir, socorrer e prestar suporte básico de vida nos espaços destinados a
banhistas e outros locais onde ocorram práticas aquáticas com obrigatoriedade de assistência a
banhistas. Ao Nadador-Salvador compete ainda assegurar a vigilância e segurança do plano
de água e espaços envolventes; a limpeza e manutenção de equipamentos; o apoio aos técni-
cos de natação; e o apoio aos utentes.

2 - Nível habilitacional exigido: Escolaridade Obrigatória.
Não é admitida a substituição do nível habilitacional exigido, por formação ou experiência
profissional.

2.1 – Requisitos especiais: Curso de Nadador-Salvador válido. Contudo, por questões de
celeridade e urgência do procedimento, serão também aceites candidaturas com comprovante
da inscrição em curso de nadador-salvador para o caso do número de candidaturas recebidas
ser  inferior  ao  número  de  postos  de  trabalho  a  concurso,  ficando  a  possibilidade  de
contratação condicionada à posse de Curso de Nadador-Salvador válido.

3 - 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 79, de 22/04/2022, Aviso n.º 8391/2022 (extrato);
BEP – OE202204/0723.

Paços do Município de Portel, aos 29 de abril de 2022

O Presidente da Câmara

Dr. José Manuel Clemente Grilo
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