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 MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Aviso (extrato) n.º 10339/2020

Sumário: Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de posto de trabalho 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, para 
um assistente operacional da carreira geral de assistente operacional — pintor.

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de posto de trabalho em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para um assistente opera-
cional da carreira geral de assistente operacional — pintor.

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 e do n.º 5 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, conjugado com o artigo 30.º e 33.º ambos do anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna -se público que por meu despacho de 19/06/2020, e após deliberação tomada 
em reunião da Câmara Municipal de 01/04/2020, foi autorizada a abertura, pelo prazo de 10 dias 
úteis, contados da data da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, de 
procedimento concursal comum para ocupação, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, de 1 posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente 
Operacional, na área funcional de pintor, o qual se encontra previsto, e não ocupado, no Mapa de 
Pessoal desta Câmara Municipal, com possibilidade de substituição dos requisitos habilitacionais 
por formação ou experiência profissional.

Caracterização do posto de trabalho a ocupar:

Exercer as atividades inerentes à carreira e categoria de Assistente Operacional, nos ter-
mos do mapa anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, correspon-
dente ao grau de complexidade 1, compreendendo as seguintes funções e competências: executar 
trabalhos no âmbito da sua profissão de pintor ou caiador; executar outras tarefas simples não es-
pecificadas de carácter manual, exigindo -se principalmente esforço físico e conhecimentos práticos; 
executar limpeza, conservação e manutenção das instalações, serviços e património municipais; zelar 
pela conservação e limpeza das ferramentas atribuídas; colaborar na montagem e desmontagem de 
estruturas integradas em espaços públicos para fins lúdicos ou culturais; Instruir ou supervisionar o 
trabalho dos aprendizes que lhe estejam afetos; conduzir veículos de acordo com a sua habilitação, 
zelando pela sua manutenção; verificar a qualidade do trabalho produzido; exercer outras funções que 
lhe sejam cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior.

A publicação integral deste aviso será efetuada na Bolsa de Emprego Público, acessível em 
www.bep.gov.pt, na página eletrónica do Município de Almodôvar em www.cm -almodovar.pt, por 
extrato, encontrando -se igualmente disponível para consulta na Secção de Recursos Humanos 
desta Câmara Municipal.

19 de junho de 2020. — O Presidente da Câmara, Dr. António Manuel Ascenção Mestre Bota.
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