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AVISO N.º 01/2020 

Procedimento concursal comum para a constituição da relação jurídica de emprego 

público por termo resolutivo certo, para um lugar de Assistente Operacional. 

Para efeitos do disposto no artigo 11º/4, da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, 

conjugado com artigos 30º e 33º a 38º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

(adiante LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, aplicada à Administração Local 

por força do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro, torna-se público aceitamos 

inscrições no prazo de 10 dias úteis, (até 01 de setembro), para contratação a termo 

resolutivo certo de um posto de trabalho: 

- Um lugar de Assistente Operacional. 

Para além do conteúdo funcional cf. artigo 88º/2, constante no anexo à Lei 35/2014, de 20 

de junho, grau de complexidade funcional 1, cabendo-lhe ainda efetuar funções de natureza 

executiva, de caráter manual ou mecânico, a execução de tarefas de apoio elementares, 

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços nomeadamente no domínio de 

assegurar a limpeza e conservação de instalações, colaborar eventualmente nos trabalhos 

auxiliares de montagem e conservação de equipamentos, auxilia a execução de cargas e 

descargas, realiza tarefas de arrumação e distribuição, executa outras tarefas simples de 

carater manual e exigindo principalmente um esforço físico e conhecimentos práticos; 

procede à remoção de lixos e equiparados, varredura e limpeza de ruas, remoção de lixeiras 

e extirpação de ervas; executar os trabalhos de desobstrução e limpeza de coletores, de 

sargetas e seus ramais e limpeza de fossas; executar tarefas de desobstrução, limpeza de 

coletores e caixas de visita, utilizando ferramentas adequadas; reparação de pavimentos e 

assentando paralelepípedos, cubos ou outros sólidos de pedra, tais como calçada à 

portuguesa, granito, basalto, cimento e ou pedra calcária; vigia conserva e limpa um troço 

de estrada, comunicando aluimentos de via, executando pequenas reparações e 

desimpedimento de acessos, limpa valetas, compõe bermas, desobstruir aquedutos de 

modo a manter em boas condições o escoamento de águas pluviais, compõe pavimentos 

efetuando reparações de calcetamento, executa cortes em árvores existentes nas bermas da 

estrada; manutenção de espaços verdes, cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia 

relvados em parques e jardins públicos, sendo responsável por todas as operações inerentes 

ao normal desenvolvimento das culturas e á sua manutenção e conservação, limpeza e 

conservação dos arruamentos e canteiros, executa alvenaria podendo fazer o respetivo 

reboco, procede ao assentamento de manilhas, tubos e cantarias, executa muros e 



estruturas simples, montagem de armaduras muito simples, higiene pública, limpeza das 

instalações, manuseamento de máquinas e equipamentos, limpeza de talhões e 

arruamentos, implicando responsabilidade pelos equipamentos disponibilizados para a 

realização das tarefas mencionadas. O posto de trabalho caracteriza-se, ainda, pela 

realização de outras tarefas inerentes às suas funções, quando solicitadas pelos superiores 

hierárquicos, nomeadamente, tarefas simples, não especificadas de carácter manual e 

exigindo, principalmente, esforço físico e conhecimentos práticos. 

Local de Trabalho — área da circunscrição geográfica da Freguesia de Boavista dos Pinheiros. 

Posição remuneratória de referência — A posição remuneratória pela qual o trabalhador vai 

ser remunerado não está sujeita a negociação, e será a 4ª posição/nível 4, da tabela única da 

função pública, da carreira de Assistente Operacional. 

Para efeitos de candidatura, os interessados deverão consultar o aviso n.º 14328/2020, 

publicado no Diário da República, 183/2020, Série II de 2020-09-18. Para mais informações, 

poderá ser contatada a Junta de Freguesia de Boavista dos Pinheiros 

 

Boavista dos Pinheiros, 23 de setembro de 2020 

O Presidente, 

Manuel Inácio Dias Pereira  


