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 MUNICÍPIO DE SERPA

Aviso n.º 3559/2020

Sumário: Procedimento concursal para contratação por tempo indeterminado de vários assisten-
tes operacionais.

Procedimento concursal de recrutamento para preenchimento de postos de trabalho
conforme caracterização 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 23 de janeiro de 2020, e por meu despacho 27 de janeiro de 2020, e deliberação 
do órgão executivo de 20 de fevereiro de 2019 e por meu despacho de 27 de dezembro de 2019, 
estão abertos, dois procedimentos concursais comuns para ocupação, em regime de Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, dos seguintes postos de trabalho:

Ref. a) Carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional Administrativa — 5 pos-
tos de trabalho;

Ref. b) Carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de Nadador Salva-
dor — 2 postos de trabalho.

Caracterização dos postos de trabalho:

Ref. a) Assegura o contacto entre serviços, efetua a receção e entrega de expediente e enco-
mendas, anuncia mensagens, transmite recados, presta informações verbais ou telefónicas, trans-
porta máquinas, artigos de escritório e documentação diversa entre gabinetes, assegura a vigilância 
de instalações, encaminha os utentes para os lugares pretendidos, trata da correspondência e da 
sua entrega. Pode executar pequenas tarefas administrativas de apoio, designadamente a entrada 
de correspondência, fotocópias e arquivo;

Ref. b) Zela pela segurança dos utilizadores e transmite -lhes as regras de utilização e segu-
rança; administra primeiros socorros, quando necessário; auxilia na manutenção e conservação 
dos espaços adjacentes aos tanques.

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) Escolaridade obrigatória a aferir de acordo com a idade.
Ref. b) Escolaridade obrigatória a aferir de acordo com a idade e curso válido de Nadador 

Salvador.

O texto integral irá ser publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP), acessível em 
www.bep.gov.pt.

29 de janeiro de 2020. — O Vice -Presidente da Câmara, Carlos Alberto Bule Martins Alves.
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