
www.dre.pt

N.º 59 25 de março de 2021 Pág. 713

Diário da República, 2.ª série PARTE H

 FREGUESIA DE VIMEIRO

Aviso (extrato) n.º 5761/2021

Sumário: Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de um posto de traba-
lho na carreira e categoria de assistente operacional, área funcional de espaços verdes 
e manutenções gerais.

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, na mo-
dalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com vista à 
ocupação de Um posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional, área fun-
cional de Espaços Verdes e Manutenções Gerais.

No cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, 
republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021 de 11 de janeiro, torna -se público que, na sequência da 
deliberação favorável do órgão executivo datada de 26 de janeiro de 2021, se encontra aberto, 
pelo prazo de 10 dias úteis, procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica 
de emprego público em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indetermi-
nado, com vista ao preenchimento de Um posto de trabalho, na carreira/categoria de Assistente 
Operacional, área funcional de Espaços Verdes e Manutenções Gerais, previsto e não ocupado, 
no mapa de pessoal da Freguesia de Vimeiro.

Podem candidatar -se ao presente procedimento concursal os candidatos com ou sem vínculo 
de emprego público previamente estabelecido, detentores de carta de condução de categoria B, 
e com formação COTS para habilitação de condução de tratores agrícolas, na categorias II ou III, 
que já possuam experiencia e conhecimento de atividades similares às que integram o posto de 
trabalho em concurso, demonstrada por posse de vínculo de relação jurídica de emprego publico 
ativo, independentemente do tipo, por tempo indeterminado, determinado ou determinável, ou que 
o tenham cessado no ano de 2020.

Caracterização do posto de trabalho: Exerce funções de natureza executiva, de caráter ma-
nual ou mecânico, enquadradas em diretivas definidas, na área de atuação da respetiva unidade 
orgânica, executando tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos 
e serviços, podendo comportar esforço físico, nomeadamente: Procede à remoção de lixos e equi-
parados, varredura e limpeza de ruas, limpeza de sarjetas, lavagem das vias públicas, remoção de 
lixeiras e extirpação de ervas, é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta 
utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação de pequenas obras. Con-
duz máquinas ou veículos ao serviço da Freguesia; Zela pela conservação e limpeza das viaturas; 
Ocasionalmente, pode exercer outras funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são 
cometidas, por determinação superior.

Habilitações académicas exigidas: Escolaridade obrigatória de acordo com a idade, sendo ad-
mitida a substituição do nível habilitacional por formação e/ou experiência profissional, comprovada.

Habilitações profissionais exigidas: Carta de condução da categoria B ou C, Formação COTS 
que habilite a condução de tratores agrícolas, categorias II ou III; Certificação de Aplicador de 
Produtos Fitofarmacêuticos.

O presente aviso será integralmente publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP), acessível 
em www.bep.gov.pt e no sítio da Internet da Freguesias de, http://jfvimeiro.pt/ conforme o disposto 
nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril.

10 de março de 2021. — O Presidente, Rui Miguel Martins dos Santos.
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