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 MUNICÍPIO DE SERPA

Aviso (extrato) n.º 18463/2020

Sumário: Procedimento concursal de vários postos de trabalho.

Procedimento concursal de recrutamento para preenchimento de postos de trabalho
 conforme caraterização no Mapa de Pessoal

Para efeitos do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril e n.º 2 do 
artigo 33.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por deliberação do 
órgão executivo de 23 de janeiro de 2020 e de 22 de setembro de 2020, por meus despachos 31 de 
janeiro e 1 de outubro de 2020, respetivamente, estão abertos, procedimentos concursais comuns 
para ocupação, em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Determinado 
e indeterminado, dos seguintes postos de trabalho:

Tempo determinado — Contrato por 1 ano com a possibilidade de renovação por igual período 
até ao limite de três anos:

Ref.ª a) Carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de Pedreiro — 10 postos 
de trabalho.

Ref.ª b) Carreira/categoria de Técnico Superior da área funcional de Engenharia Civil — 1 posto 
de trabalho.

Tempo Indeterminado:

Ref.ª c) Carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de Coveiro — 1 posto 
de trabalho.

Caracterização dos postos de trabalho:

Ref.ª a) Aparelha pedra em grosso; executa alvenaria de pedra, tijolo ou blocos de cimento, 
podendo também fazer o respetivo reboco; procede ao assentamento de manilhas, tubos e canta-
rias; executa muros e estruturas simples, com ou sem armaduras, podendo também encarregar -se 
de montagem de armaduras muito simples; executa outros trabalhos similares ou complementares 
dos descritos; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, pro-
cedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

Ref.ª b) — Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 
superior qualificado, funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e de 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica inerentes à respetiva área de 
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a decisão; em virtude de 
ser detentor da qualidade de membro efetivo da respetiva ordem profissional legalmente aprovada, 
pode executar as tarefas e exercer as funções que sejam permitidas pelo normativo estatutário 
e/ou ético em vigor na mesma.

Refª c) Procede à abertura e aterro de sepulturas, ao depósito e ao levantamento dos restos 
mortais; cuida do sector do cemitério que lhe está distribuído.

Prazo — 10 dias úteis, a contar da data de publicação de Aviso no Diário da República, ou da 
data de publicitação na Bolsa de Emprego Público, caso ocorra em momento posterior, nos termos 
do artigo 18.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril.

Habilitações Literárias exigidas: Ref.ª a) e c) Escolaridade obrigatória a aferir de acordo com 
a idade; Ref.ª b) Licenciatura em Engenharia civil;

Requisitos específicos: Ref. a) Com formação ou experiência relevante na área; Ref. b) ins-
crição válida na ordem dos engenheiros
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Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, o 
aviso é publicitado integralmente na BEP, acessível em www.bep.gov.pt e no sítio da Internet do 
Município de Serpa.

26 de outubro de 2020. — O Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires.
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