
  

 
 
 
                                                                                                   
 
 

 
 

FREGUESIA DE PORTO DE MÓS 
            SÃO JOÃO BAPTISTA E SÃO PEDRO 

 
AVISO  

 
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de um posto de trabalho em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, para a 
carreira/categoria de Assistente Operacional (auxiliar administrativo)   
 
Torna-se público a abertura de procedimento concursal de recrutamento de um trabalhador 
para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado:  
 
1. Caracterização do posto de trabalho em função da atribuição, competência ou actividade a 
cumprir ou a executar, da carreira e categoria:  
 
No âmbito geral, o posto de trabalho, exerce as funções constantes no anexo à LTFP - Lei 
nº35/2014 de 20 de junho, referido no nº2 do artigo 88.º da mesma lei, às quais corresponde 
o grau 1 de complexidade funcional na carreira e categoria de Assistente Operacional, ou seja 
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, procedendo, quando necessário, á manutenção e reparação dos mesmos. 
Especificamente: 
Posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional (Auxiliar administrativo)  
Executa tarefas de apoio administrativo na Secretaria da Freguesia, efetuar os demais tipos de 
atestados e autenticação de fotocópias; efetuar licenciamento de canídeos e o registo dos 
mesmos na base de dados da SICAFE, nos termos da legislação em vigor; elaborar ofícios; 
registo de correspondência; arquivo, entre outras tarefas auxiliares que lhe sejam atribuídas. 
 
2. Nível habilitacional exigido:  
Escolaridade obrigatória de acordo com a data de nascimento dos candidatos. Não é admitida 
a substituição do nível habilitacional exigido, por formação ou experiência profissional.  
Requisitos específicos: 
 
3. Forma e prazo para apresentação das candidaturas – a apresentação das candidaturas é 
efectuada em suporte papel, através do preenchimento de formulário tipo de utilização 
obrigatória, no prazo de 10 dias úteis contados da data da publicação no Diário da República. 
 
4. A publicitação do presente procedimento concursal foi publicada de forma integral no 
Diário da República, 2ª série, nº 33/2019, série II de 15 de fevereiro de 2019 – aviso nº 
33/2019. 
 
18 de fevereiro de 2019 – O Presidente da Freguesia, Manuel Freitas Barroso  


