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 MUNICÍPIO DE OLHÃO

Aviso (extrato) n.º 6430/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para recrutamento de trabalhador/a, com 
ou sem vínculo de emprego público — assistente operacional (operador de reboque).

Nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 33 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual (adiante designada LTFP), 
conjugado com o disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 5 do artigo 11 da Portaria n.º 125 -A/2019, de 
30 de abril, na redação da Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, torna -se público que:

1 — Por proposta do signatário de 4 de fevereiro de 2022, aprovada por deliberação da Câmara 
Municipal de Olhão de 09 de fevereiro de 2022, está aberto procedimento concursal comum para 
constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de um (1) posto de trabalho na carreira e 
categoria de Assistente Operacional, para a área funcional de operador de reboque, previsto e não 
ocupado no Mapa de Pessoal do Município, a recrutar de entre trabalhadores, com ou sem vínculo 
de emprego público, para afetar ao Departamento de Polícia Municipal de Olhão.

2 — Requisitos habilitacionais:
2.1 — Requisito geral:
O/a candidato/a deve ser titular da Escolaridade Obrigatória, aferida em função da data de 

nascimento, ainda que acrescida de formação profissional adequada, para o grau de complexidade 
funcional 1, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 86 da LTFP, sem possibilidade de substituição 
do nível habilitacional por formação e/ou, experiência profissionais.

O/a candidato/a detentor/a de habilitação estrangeira deve comprovar o reconhecimento, 
equivalência ou registo de grau académico, nos termos da legislação aplicável.

2.2 — Requisitos especiais:
O/a candidato/a deve:

a) Possuir licença de condução para as categorias B1, B, C1,C; BE, C1E e CE;
b) Experiência comprovada na remoção de viaturas, com 10 anos ou mais;
c) O/a candidato/a deve reunir os requisitos gerais e especiais até à data do prazo fixado para 

apresentação de candidatura, sob pena de exclusão.

3 — Caracterização do posto de trabalho:
Desempenho das funções previstas no anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88 da LTFP, 

ao qual corresponde o grau 1 de complexidade funcional na carreira e categoria de assistente 
operacional, designadamente:

Funções de natureza executiva, de caráter 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, proce-
dendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

O posto de trabalho, em específico, consiste em conduzir o veículo com reboque do Município 
e operar o reboque, removendo viaturas indevidamente estacionadas na via pública, e transportando-
-as para local apropriado.

4 — Apresentação das candidaturas e publicação do procedimento:
As candidaturas são efetuadas, no prazo de dez dias úteis a contar da publicitação integral do 

procedimento concursal na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), mediante preenchimento 
do formulário disponibilizado na página eletrónica do Município, no separador Serviços Online 
(https://servicosonline.cm-olhao.pt/), menu Recursos Humanos/ Recrutamento.
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Para efeitos do n.º 3 do artigo 19 da citada Portaria n.º 125 -A/2019, são admitidas candidaturas 
apresentadas em suporte de papel.

Nos termos do n.º 1 do artigo 11 da Portaria n.º 125 -A/2019, a presente oferta de emprego é 
ainda publicitada, na página eletrónica do Município, disponibilizando informação sobre os requisitos 
formais de provimento, perfil exigido, composição do júri, métodos de seleção, regras a que deve 
obedecer a formalização de candidaturas e legislação aplicável.

15 de março de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Miguel Ven-
tura Pina.
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