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 FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

Aviso (extrato) n.º 16775/2021

Sumário: Procedimento concursal para celebração de contrato de trabalho para a carreira de 
assistente operacional (área de zonas verdes e espaço público.

Procedimento concursal para celebração de contrato de trabalho em funções públicas
 a termo resolutivo certo, para ocupação de 2 postos de trabalho do mapa

 de pessoal, na carreira de Assistente Operacional (área de Zonas Verdes e Espaço Público)

Torna -se público que, por deliberação da Junta de Freguesia de 11 de agosto do ano em curso, 
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do aviso no Diário 
da República, procedimento concursal comum para preenchimento de 2 postos de trabalho na 
categoria/carreira de Assistente Operacional (área de Zonas Verdes e Espaço Público), previstos e 
não ocupados no mapa de pessoal da Junta de Freguesia, para celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo.

1 — Funções específicas: para além dos conteúdos funcionais correspondentes à carreira/
categoria, nos termos estabelecidos no anexo à LTFP: Execução de serviços de limpeza urbana, 
efetuar a limpeza de resíduos junto dos equipamentos de deposição de resíduos do sistema mu-
nicipal, limpeza de espaços públicos com deposição de despejos ilegais, transporte de resíduos, 
verificação da existência de depósitos ilegais de resíduos, outras tarefas de limpeza urbanas, pe-
quenas reparações e cuidado de espaços verdes da Freguesia, outras reparações ou serviços de 
manutenção, condução de viatura.

2 — Habilitação académica: escolaridade obrigatória de acordo com a idade dos candidatos 
sem possibilidade de substituição da habilitação académica exigida por formação ou experiência 
profissional.

3 — A publicação do presente aviso de forma integral, com indicação dos requisitos formais 
de provimento, habilitação exigida, do perfil pretendido, da composição do júri, dos métodos de 
seleção bem como da formalização de candidaturas é efetuada na BEP (www.bep.gov.pt) e no site 
da Junta de Freguesia em http://www.jf-casaldecambra.pt.

18 de agosto de 2021. — O Presidente da Junta de Freguesia de Casal de Cambra, Mário 
Santos.
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