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 MUNICÍPIO DE SERPA

Aviso (extrato) n.º 14547/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal para a carreira de assistente operacional — cana-
lizador e jardineiro, por tempo indeterminado.

Abertura de procedimentos concursais comuns para recrutamento de postos de trabalho,
 com vínculo de emprego público por tempo

 indeterminado, para a carreira e categoria de assistente operacional

1 — No cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 
de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro 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 16 de junho de 2021 e por meu despacho 21 de junho de 2021, se encontram 
abertos, procedimentos concursais comuns para recrutamento, em regime de Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, dos postos de trabalho, a seguir referenciados, 
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicitação integral deste procedimento na Bolsa 
de Emprego Público, (BEP):

2 — Para a carreira e categoria de Assistente Operacional — Divisão da Ambiente e Serviços 
Urbanos:

Ref.ª a) 5 postos de trabalho da área funcional de canalizador;

Caracterização do posto de trabalho — Executa canalizações em edifícios, instalações in-
dustriais e outros locais, destinados ao transporte de água; corta e rosca tubos de plástico, ferro e 
materiais afins; executa redes de distribuição de água e respetivos ramais de ligação, assentando 
tubagens e acessórios necessários; executa outros trabalhos similares ou complementares dos 
descritos; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, 
quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos

Ref.ª b) 3 postos de trabalho da área funcional de jardineiro;

Caracterização do posto de trabalho — Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia 
relvados em parques ou jardins públicos, sendo responsável por todas as operações inerentes ao 
normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; procede à limpeza e 
conservação do arruamentos e canteiros; quando existam viveiros de plantas, procede à cultura 
de sementes, bolbos, porta -enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para 
propagação, preparando os viveiros, cravando -os e compondo -os adequadamente; procede 
igualmente à sementeira, plantação, transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e 
tratamentos fitossanitários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas variedades 
de plantas; opera com diversos instrumentos necessários à realização das tarefas inerentes à 
função de jardinagem, que podem ser manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza, afina-
ção e lubrificação do equipamento mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando 
em caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável pelos equipamentos sob a sua 
guarda e pela correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação 
dos mesmos.

3 — Habilitações Formação académica e/ou profissional:

Ref.ª a) Titularidade de escolaridade obrigatória de acordo com a idade e formação ou expe-
riência relevante em Canalizador;

Ref.ª b) Titularidade de escolaridade obrigatória de acordo com a idade e formação ou expe-
riência relevante em Jardineiro.
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4 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, a publicação integral do aviso, 
contendo as indicações relativas aos requisitos de admissão e de formalização de candidaturas, 
será efetuada na BEP, acessível em www.bep.gov.pt e no sítio da Internet do Município de Serpa 
(www.cm-serpa.pt).

1 de julho de 2021. — O Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires.
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