
N.º 4 5 de janeiro de 2023 Pág. 755

Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 273/2023

Sumário: Abertura de procedimento concursal para a contratação por tempo indeterminado de 
cinco postos de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional.

Procedimentos concursais comuns para a constituição de relações jurídicas
de emprego público por tempo indeterminado

1 — Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, doravante designada LTFP e aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua atual redação, conjugado com o artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 
3 de setembro e com a alínea a), n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro e 
no uso de competência própria, torna -se público que na sequência de proposta datada de 28 de 
julho de 2022, aprovada em reunião de Câmara Municipal de 29 de agosto de 2022, se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente 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 por tempo indetermi-
nado, tendo em vista o preenchimento dos postos de trabalho, previstos e não ocupados no Mapa 
de Pessoal do Município de S. João da Madeira para 2022:

Referência A — 2 Assistentes Operacionais na área de atividade: Trolha
Referência B — 2 Assistentes Operacionais na área de atividade: Pedreiro
Referência C — 1 Assistente Operacional na área de atividade: Serralheiro

2 — Caracterização dos postos de trabalho:
2.1 — Referência A — Exercer funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, 

enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade varáveis; 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, à manutenção e reparação dos mesmos, bem como 
outras funções não especificadas.”

“Revestir maciços de alvenaria; assentar azulejos e ladrilhos e aplicar camadas de argamas-
sas de gesso em superfícies de edificações; pintura de todas as superfícies; efetuar acabamento 
de superfícies construídas; apoio logístico aos eventos municipais, bem como outras funções não 
especificadas.

2.2 — Referência B — Exercer funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, 
enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade varáveis; 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, à manutenção e reparação dos mesmos, bem como 
outras funções não especificadas.”

“Revestir e reparar pavimentos, justapondo e assentando paralelepípedos, cubos ou outros 
sólidos de pedra, tais como calçada à portuguesa, granito, basalto, cimento e/ou pedra calcário; 
reposição de massa asfáltica a quente; executar continuamente os trabalhos de conservação do 
pavimento, bem como outras funções não especificadas.

2.3 — Referência C — construir e aplicar na oficina estruturas metálicas ligeiras; executar a 
ligação de elementos metálicos; manutenção de ferragens dos equipamentos municipais e urbanos; 
apoio logístico aos eventos municipais; executar outros trabalhos similares ou complementares dos 
descritos, bem como outras funções não especificadas.

3 — Nível habilitacional exigido e área de formação académica ou profissional:
3.1 — Referências A), B) e C) — escolaridade obrigatória (considerando a data de nasci-

mento).
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4 — A publicitação integral do procedimento concursal será efetuada na Bolsa de Emprego 
Pública (BEP) acessível em https://www.bep.gov.pt e, por extrato disponível para consulta a 
partir da data de publicação na BEP, na página eletrónica do Município de S. João da Madeira, 
https://www.cm-sjm.pt/pt/recursos-humanos-procedimentos-em-curso.

12 de dezembro de 2022. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, José Nuno Vieira.
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