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 MUNICÍPIO DE PENEDONO

Aviso (extrato) n.º 11130/2021

Sumário: Procedimento concursal comum de recrutamento para a carreira e categoria de assis-
tente operacional.

Abertura de procedimento concursal comum de recrutamento 
para a carreira e categoria de assistente operacional

1 — Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 e no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na redação conferida pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, 
e artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada e publicada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência de deliberação da Câmara 
Municipal de Penedono, tomada em sua reunião ordinária realizada no dia 17 de maio de 2021, se 
encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia seguinte à publicação do presente 
aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal comum visando a ocupação 
de 5 (cinco) postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional, previstos e não 
ocupados no mapa de pessoal desta autarquia, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com as seguintes referências:

Referência A: 1 (um) posto de trabalho na categoria/carreira de Assistente Operacio-
nal — (Cantoneiro).

Referência B: 1 (um) posto de trabalho na categoria/carreira de Assistente Operacio-
nal — (Calceteiro).

Referência C: 3 (três) postos de trabalho na categoria/carreira de Assistente Operacio-
nal — (Serviços Gerais).

2 — Caracterização dos postos de trabalho:
2.1 — Referência A — Assistente Operacional (cantoneiro) — 1 posto de trabalho: desempenhar 

as funções constantes do anexo à LGTFP, referido no n.º 2 do artigo 88.º daquele diploma legal, ao 
qual corresponde o grau 1 de complexidade funcional, na carreira e categoria de Assistente Ope-
racional designadamente: realizar funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, 
enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis; executar 
tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo 
comportar esforços físicos; responsabilizar -se por equipamento à sua guarda e pela correta utilização, 
procedendo quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos, para além das funções 
atribuídas aos assistentes operacionais competir -lhe -á: procede à remoção de lixos e equiparados, 
limpeza de sarjetas, reparação de bermas e desobstrução aquedutos e sistemas de drenagem de 
águas pluviais; procede à vigilância, conservação e limpeza de vias municipais; executa cortes 
em árvores existentes nas bermas das estradas, ou outras, e à extirpação de ervas; assegura a 
limpeza regular e final do espaço abrangido pelos trabalhos; pode ser chamado a aplicar produtos 
fitofarmacêuticos, quando tal seja necessário, desde que seja possuidor de habilitação e título para 
o efeito; conduz viaturas sempre que tal se mostre necessário, desde que esteja habilitado com a 
licença legal para o efeito.

A descrição das funções em referência não prejudica a atribuição ao trabalhador de funções, 
não expressamente mencionadas que lhe sejam afins funcionalmente ligadas para as quais o tra-
balhador detenha a qualificação adequada, nos termos do artigo 81.º da LGTFP.

2.2 — Referência B — Assistente Operacional (Calceteiro) — 1 posto de trabalho: desempenhar 
as funções constantes do anexo à LGTFP, referido no n.º 2 do artigo 88.º daquele diploma legal, ao 
qual corresponde o grau 1 de complexidade funcional, na carreira e categoria de Assistente Ope-
racional designadamente: realizar funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, 
enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis; executar 
tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo 
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comportar esforços físicos; responsabilizar -se por equipamento à sua guarda e pela correta utili-
zação, procedendo quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos, para além das 
funções atribuídas aos assistentes operacionais competir -lhe -á: assegurar tarefas de construção, 
manutenção e conservação de passeios (lancis e calçadas), valetas em calçada, pavimentos em 
calçada e mobiliário urbano (balizadores, guardas de proteção entre outros); efetuar os alinhamen-
tos necessários para uma implantação correta, utilizando ferramenta adequada, adaptando -as de 
acordo com as necessidades de pavimentação.

A descrição das funções em referência não prejudica a atribuição ao trabalhador de funções, 
não expressamente mencionadas que lhe sejam afins funcionalmente ligadas para as quais o tra-
balhador detenha a qualificação adequada, nos termos do artigo 81.º da LGTFP.

2.3 — Referência C — Assistente Operacional (Serviços Gerais) — 3 postos de trabalho: 
desempenhar as funções constantes do anexo à LGTFP, referido no n.º 2 do artigo 88.º daquele 
diploma legal, ao qual corresponde o grau 1 de complexidade funcional, na carreira e categoria 
de Assistente Operacional designadamente: realizar funções de natureza executiva, de caráter 
 manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade 
variáveis; executar tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e 
serviços, podendo comportar esforços físicos; responsabilizar -se por equipamento à sua guarda e 
pela correta utilização, procedendo quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos, 
para além das funções atribuídas aos assistentes operacionais competir -lhe -á: assegurar a higiene, 
limpeza e conservação das instalações municipais; colaborar eventualmente nos trabalhos auxilia-
res de montagem, desmontagem e conservação de equipamentos; auxiliar na execução de cargas 
e descargas; realizar tarefas de arrumação e distribuição; executar outras tarefas simples, não 
 especificadas, de caráter manual e exigindo, principalmente esforço físico e conhecimentos práticos.

3 — A publicitação integral do aviso, contendo as indicações relativas aos requisitos de admissão 
e de formalização de candidaturas, será efetuada na BEP (www.bep.gov.pt) após publicação, do 
presente extrato, na 2.ª série do Diário da República, sendo também publicado no sítio da Internet 
da autarquia (www.cm-penedono.pt) e num jornal de expansão nacional.

19 de maio de 2021. — O Presidente da Câmara Municipal, António Carlos Saraiva Esteves 
de Carvalho.
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