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 MUNICÍPIO DE SERPA

Aviso n.º 3558/2020

Sumário: Procedimento concursal para contratação por tempo determinado de vários assistentes 
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, está aberto, 
procedimento concursal comum para ocupação, em regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Determinado, dos seguintes postos de trabalho:

Ref. a) Carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de Calceteiros, para a 
Divisão de Mobilidade e Obras Municipais — 2 postos de trabalho;

Ref. b) Carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de Cantoneiros de 
Limpeza, para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos — 6 postos de trabalho.

Caracterização dos postos de trabalho:

Ref. a) Reveste e repara pavimentos, justapondo e assentando paralelepípedos, cubos ou 
outros sólidos de pedra, tais como calçada à portuguesa, granito, basalto, cimento e ou pedra cal-
cária; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, 
quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos;

Ref. b) Executa funções de caráter manual relacionados com a remoção de lixos ou equipa-
rados, de limpeza de ruas, fossas, sarjetas e sumidouros, espaços urbanos, recolhas de resíduos 
sólidos e lavagem de vias públicas. Outros serviços de caráter operativo não específico, utilizando 
todos os materiais necessários, cabendo -lhes a responsabilidade dos mesmos sob a sua guarda.

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:
Escolaridade obrigatória a aferir de acordo com a idade.
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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