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Procedimento concursal comum, com vista à constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, destinado a ocupar um posto de trabalho – carreira 
e categoria de Assistente Operacional  

 

Torna-se público a abertura de procedimento concursal de recrutamento de um trabalhador para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo determinado:  

1. Caracterização do posto de trabalho em função da atribuição, competência ou atividade a cumprir ou a executar, 
da carreira e categoria:  

 
Caracterização do posto de trabalho: No âmbito geral - exerce as funções constantes no anexo à LTFP - Lei nº35/2014 
de 20 de junho, referido no nº2 do artigo 88.º da mesma lei, às quais corresponde o grau 1 de complexidade funcional 
na carreira e categoria de Assistente Operacional, ou seja funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas 
de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. 
Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, á 
manutenção e reparação dos mesmos. 

Especificamente: Procede ao acompanhamento dos visitantes, nos pontos turísticos, responsável pelo atendimento 
presencial, prestando informações sobre manifestações culturais e geográficas da região. Presta assistência durante a 
visita averiguando as necessidades dos visitantes de forma a prestar a informação e orientação necessária. Efetua a 
cobrança das visitas e respetivos procedimentos informáticos. Atende chamadas telefónicas, gere os emails, dando-lhes 
o tratamento mais adequado.  

2. Nível habilitacional exigido: o constante na alínea a), do n.º1, artigo 86.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, a que 
corresponde a escolaridade mínima obrigatória. Não é admitida a substituição do nível habilitacional exigido, por 
formação ou experiência profissional. 

3. Forma e prazo para apresentação das candidaturas – a apresentação das candidaturas é efetuada em suporte papel, 
através do preenchimento de formulário tipo de utilização obrigatória, no prazo de 10 dias úteis contados da data da 
publicação no Diário da República. 

4. A publicitação do presente procedimento concursal, foi publicada de forma integral no Diário da República, 2ª série, 
nº62 de 28 de março de 2019 – aviso nº5569/2019. 

 

 

Paços do Concelho de Porto de Mós, 28 de março de 2019 

 

Pelo Município de Porto de Mós, 

 

O Presidente da Câmara Municipal 
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