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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 6 de outubro de
2022, encontra-se aberto procedimento concursal comum para relação jurídica de emprego
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado, para ocupação do seguinte posto de trabalho previsto e não ocupado no Mapa de Pes-
soal do Município de 2022:

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

1 posto de trabalho na carreira de Assistente Operacional, categoria de Encarregado Geral
Operacional.

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  categoria  de  Encarregado  Geral
Operacional da carreira de Assistente Operacional. Na ocupação deste posto de trabalho o
Encarregado Geral Operacional  exerce funções de coordenação e supervisão dos serviços
afetos aos diversos encarregados; desempenha funções de chefia do pessoal da carreira de
Assistente Operacional; de coordenação geral de todas as tarefas realizadas pelo pessoal
afeto aos setores de atividade sob sua supervisão; organiza os serviços de acordo com as
orientações e objetivos definidos; distribui tarefas pelos trabalhadores que lhe estão afetos;
providencia a aquisição do material necessário, de acordo com as necessidades detetadas;
elabora mapa de férias, procedendo às correções e ajustamentos considerados necessários;
coordena  a  gestão  da  assiduidade  do  seu  pessoal,  disso  dando  conta  ao  seu  superior
hierárquico; coordena a participação de ocorrências de acidentes de trabalho; distribui os
trabalhadores  para  setores  distintos  conforme  as  necessidades  dos  serviços;  executa
quaisquer  outras  tarefas  que  lhe  sejam  solicitadas  e  estejam  no  âmbito  das  suas
qualificações e competências do Município.

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 227, de 24/11/2022, Aviso n.º 22545/2022 (extrato);
BEP – OE202211/0948.

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

O Presidente da Câmara
Dr. José Manuel Clemente Grilo


