
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201912/0311

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Activa

Nível Orgânico: Juntas de Freguesia

Orgão / Serviço: Junta de Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação

Vínculo: CTFP por tempo indeterminado

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Grau de Complexidade: 1

Remuneração: 635,07€ (Seiscentos e trinta e cinco euros e sete cêntimos)

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
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Caracterização do Posto de Trabalho:

Proceder à varrição e remoção de lixos e equiparados; limpeza de papeleiras; 
Conservação e manutenção das vias bem como a extirpação de ervas nas 
bermas; Limpeza das sarjetas e desobstrução de sistemas de drenagem de 
águas pluviais;
Proceder à manutenção de zonas verdes e jardins; 
Efetuar a remoção de resíduos sólidos urbanos (RSU) e equiparadas; Separação 
os RSU de acordo com recolha seletiva que estiver a efetuar; Aplicação do 
sistema de gestão da qualidade, participando na sua melhoria;
Proceder à execução de alvenaria de pedra, tijolo ou blocos de cimento, fazendo 
o respetivo reboco, muros, estruturas simples com ou sem armaduras e outros 
trabalhos similares. Proceder à execução, manutenção e conservação de 
pavimentos rodoviários e pedonais, bem como à colocação e reposição da 
sinalização vertical; 
Inumação e exumação de corpos, tendo sempre um coval aberto, preparado 
para qualquer enterro; Lavagem, secagem e colocação em ossários ou em vala 
comum; Manutenção e limpeza do cemitério, bem como as sepulturas 
devidamente acompanhadas com terra ou outros, garantindo o bom estado de 
conservação do espaço;
Conduzir e manobrar diferentes tipos de equipamentos pesados utilizados em 
obras de construção ou demolição, conservação de vias, movimentação de 
materiais e limpeza urbana (retroescavadoras, pás carregadoras, tratores 
agrícolas e varredoras compactas, entre outros); Conduzir e operar viaturas 
pesadas de mercadorias e viaturas pesadas com equipamentos e superstruturas 
(viaturas com báscula e grua, varredoras e lavadoras sobre chassis, veículos 
equipados com superestruturas associadas a obras e outras intervenções 
necessárias na freguesia); Conduzir outras viaturas ou máquinas para as quais 
esteja habilitado; Efetuar o abastecimento de combustível e outros fluídos 
necessários, Verificação de níveis de fluídos, pressão de pneus e estado de 
filtros, Efetuar operações de atestos, lubrificação e sangramento de sistemas; 
Afinação e limpeza de componentes e acessórios de trabalho na ótica do 
utilizador; Proceder à lavagem e limpeza exterior e interior das viaturas e 
máquinas; Realizar operações inerentes à função de condutor ou operador, 
nomeadamente as verificações recomendadas nos manuais dos equipamentos; 
Efetuar a manutenção básica das viaturas, dos equipamentos e seus acessórios; 
Apoiar as intervenções de manutenção preventiva e corretiva de viaturas e 
equipamentos; Assegurar o acondicionamento e correto transporte de cargas; 
participar no transporte e descarga de máquinas e equipamentos; Identificar e 
recolher a informação dos sistemas de diagnóstico a bordo, Registar informações 
relativas à exploração dos equipamentos, comunicar as ocorrências anormais e 
anomalias detetadas; Respeitar as regras e boas práticas no âmbito da 
segurança, higiene e saúde no trabalho, eficiência energética, conservação dos 
equipamentos e implicações ambientais;
Operacionalizar o Moinho de Vento presente na Freguesia; Garantir a sua correta 
utilização e a operacionalidade do mesmo na moagem de cereais; Perito nos 
processos de moagem; Diagnosticar as avarias dos equipamentos e resolução 
dos problemas sempre que estiver ao alcance; Manutenção e limpeza das 
instalações;

Requisitos de Admissão

Nomeação definitiva

Nomeação transitória, por tempo determinável

Nomeação transitória, por tempo determinado

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

CTFP a termo resolutivo certo

CTFP a termo resolutivo incerto

Sem Relação Jurídica de Emprego Público

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
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Autorização dos membros do Governo 
Artigo 30.º da LTFP:

.

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Habilitação Literária: Habilitação Ignorada

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Junta de Freguesia 
de Camarate, 
Unhos e Apelação

18 Largo Engº Armando 
Bandeira Vaz, N.º 5 - 
Apartado 1065

2685103 
SACAVÉM

Lisboa                  
               

Loures                  
               

Total Postos de Trabalho: 18

Quota para Portadores de Deficiencia: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Escolaridade obrigatória (de acordo com a idade do candidato)

Envio de Candidaturas para: Por correio registado ou presencial

Contacto: 219484160

Data Publicitação: 2019-12-11

Data Limite: 2019-12-23

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial: Para os efeitos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicos (LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho 
(doravante LTFP), no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, nos 
termos do n.º 9. do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, aprovada a 
abertura dos procedimentos concursais comuns para a ocupação de 32 (trinta e 
dois) postos de trabalho, previstos e não ocupados no mapa de pessoal de 2019, 
para a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, conforme deliberação 
tomada em reunião de executivo de 25 de novembro de 2019, se encontram 
abertos pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente 
aviso no Diário da República os seguintes procedimentos Concursais Comuns, 
com vista à constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado: Refª. 1 — Assistente Operacional— 18 lugares; 29 de Novembro 
de 2019. — O Presidente, Renato Joaquim Alves 

Observações

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Questionário de Termino da Oferta

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Resultados

Alteração de Júri
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