
 

AVISO 

Nº 28 /2017  
Gestão Documental - N.º 6055 / Processo Nº 2017/250.10.101/25  

 

ASSUNTO: “ Publicação de aviso - abertura de vários procedimentos concursais para celebração de 

contratos de trabalho por tempo indeterminado” 

 
1 - Para efeitos do disposto no art.º 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, conjugado com o art.º 33.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, no 
seguimento da deliberação tomada em reunião do executivo municipal realizada a 06 de junho de 2017 
e dos despachos do Senhor Presidente da Câmara, de 12 de junho de 2017, se encontram abertos pelo 
período de 10 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso na 2º Série do Diário da República, 
nos termos do art.º 26.º da Portaria acima referida, procedimentos concursais comuns, para constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, previsto no mapa de pessoal do 
Município, para preenchimento dos seguintes postos de trabalho: 
Referência A – Técnico Superior – Engenheiro Civil - 1 posto de trabalho – Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo; 
Referência B – Assistente Operacional – Limpeza/Vigilância - 2 postos de trabalho – Divisão de 
Desenvolvimento Economico e Planeamento; 
Referência C – Assistente Técnico – Técnico de Natação – 1 posto de trabalho – Divisão de 
Desenvolvimento Economico e Planeamento; 
 
2 - Requisitos especiais:  
Poderão candidatar-se todos os indivíduos com ou sem relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, detentores de nível habilitacional que para cada referência se indica: 
Referência A –  Licenciatura em Engenharia Civil; 
Referência B – Escolaridade Obrigatória 
Referências C 

• 12º ano de escolaridade; 

• Qualificações acreditadas nos termos da Lei nº40/2012, de 28 de agosto: 
➢ curso de nível I de técnico de natação (aulas de natação pura);  
➢ certificação acreditada para aulas de grupo  (hidroginástica, hidrobike e hidrosénior). 

 
Para a  categoria em que é exigida a escolaridade obrigatória, considera-se: 

• 4 anos para os indivíduos nascidos até 31/12/1966; 

• 6 anos para os indivíduos nascidos a partir de 01/01/1967; 

• 9 anos para os indivíduos inscritos no 1.º ano do ensino básico no ano letivo 1987/1988; 

• 12 anos  para os alunos que no ano letivo 2009/2010 se matricularam até ao 7º ano de 
escolaridade. 

 
3 - O Conteúdo funcional do posto de trabalho encontra-se descrito no anexo a que se refere o n.º 2 do 
art.º 88.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, 
sendo as funções a desempenhar as seguintes, as quais constam do mapa de pessoal do Município de 
Aljezur:  
 
Referência A 
- Preparar os processos de adjudicação de empreitadas compreendendo o estudo das normas da 
especialidade, à elaboração do programa de concurso, caderno de encargos e fases subsequentes, nos 
termos da lei em vigor; 



- Assegurar as funções relativas à planificação, execução, controlo de custos, autos de vistoria e 
medição de trabalhos, contas finais e autos de receção provisória e definitiva das obras municipais;  
- Acompanhar a execução das obras municipais; 
- Efetuar a gestão da rede viária municipal, organizando e mantendo atualizados os respetivos 
cadastros; 
- Executar outras atividades de apoio geral ou especializado do departamento. 
 
Referência B  
- Colaborar com os docentes no acompanhamento dos alunos entre e durante as atividades letivas; 
- Limpar e arrumar as instalações da escola à sua responsabilidade, zelando pela sua conservação; 
- Controlar o acesso de pessoas estranhas às instalações dos respetivos estabelecimentos; 
- Zelar pela segurança das crianças durante os transportes escolares; 
 - Assegurar outras atividades elementares de apoio. 
 
Referência C 
- Lecionar aulas de natação (adaptação ao meio aquático e aprendizagem das técnicas de natação); 
- Lecionar atividades aquáticas de grupo (polo aquático, hidroginástica, hidrobike, etc); 
- Contribuir para limpeza e arrumação do espaço; 
- Preparar e planear as aulas; 
- Colaborar e propor iniciativas desportivas de âmbito municipal; 
 - Executar outras tarefas no âmbito da organização do serviço. 
 
4 - Para mais informações deverá consultar o aviso de abertura publicado na 2ª Série do Diário de 
Republica nº 141, de 24 de julho de 2017, contatar a Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 
e/ou consultar página eletrónica do Município em www.cm-aljezur.pt e a bolsa de emprego publico em 

www.bep.gov.pt . 

Aljezur, 24 de julho de 2017. 

                                                             

                                                                  O Presidente da Câmara, 

 

                                                         -José Manuel Velhinho Amarelinho - 
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