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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 8688/2022

Sumário: Abertura de procedimentos concursais comuns a termo resolutivo certo para preenchi-
mento de vários postos de trabalho na carreira de assistentes operacionais.

Procedimentos concursais comuns para a constituição de relações jurídicas de emprego público
a termo resolutivo certo de Assistentes Operacionais

para o exercício de funções na Divisão de Juventude e Desporto

1 — Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, doravante designada LTFP e aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua atual redação, torna -se público que por deliberação da Câmara Municipal de 04 de abril de 
2022, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação integral do aviso 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimentos concursais comuns para a constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, tendo em vista o preenchimento dos postos de trabalho infra identificados do Mu-
nicípio de S. João da Madeira.

2 — Caracterização do posto de trabalho conforme Mapa de Pessoal de 2022, aprovado por 
deliberação da Assembleia Municipal na reunião de 27/12/2021 (2.ª reunião da sessão ordinária 
de 16.12.2021), sob proposta da Câmara Municipal na reunião de 29/11/2021:

Referência A — 18 Assistentes Operacionais para o exercício de funções na área do Desporto: 
assegurar os serviços de higienização dos relvados, balneários, sanitários, vestuários e outros 
congéneres, bem como para funções de apoio que lhe sejam solicitadas pelo responsável das 
instalações no complexo desportivo Paulo Pinto (piscinas exteriores), previsivelmente durante os 
meses de junho a setembro, condicionado pelas condições climáticas.

Referência B — 8 Assistentes Operacionais na área de atividade de Nadador -Salvador: as-
segurar o exercício da atividade de nadador -salvador, para prestar serviços inerentes ao lugar, 
bem como para funções de apoio que lhe sejam solicitadas pelo responsável das instalações no 
complexo desportivo Paulo Pinto (piscinas exteriores), previsivelmente durante os meses de junho 
a setembro, condicionado pelas condições climáticas.

3 — Nível habilitacional exigido e área de formação académica ou profissional:

Referência A: Escolaridade obrigatória (considerando a data de nascimento).
Referência B: Escolaridade obrigatória (considerando a data de nascimento), e curso de 

nadador -salvador e respetiva carteira profissional.

4 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 
30 de abril, informa -se que a publicitação integral do procedimento será também efe-
tuada em www.bep.gov.pt e página eletrónica do Município de S. João da Madeira, 
https://www.cm-sjm.pt/pt/recursos-humanos-procedimentos-em-curso.

11 de abril de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge M. R. Vultos Sequeira.
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