
 
Município de Castro Marim 

Câmara Municipal 
 

 

AVISO 

Para os devidos efeitos torna-se público que, encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar 

da data da publicação do aviso de abertura no Diário da República, o procedimento concursal comum 

para contratação por tempo indeterminado, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, 

para preenchimento do posto de trabalho abaixo mencionado: 

P.º 2015/RH–PC/7 – Um posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional que 

consiste, para além das funções constantes no anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, referido no n.º 

2 do artigo 88.º da mesma lei, às quais corresponde o grau 1 de complexidade funcional na categoria de 

Assistente Operacional, em: Conduzir autocarros de transportes de passageios, segundo percursos 

preestabelecidos, atendendo, designadamente, à segurança e comodidade daqueles que transporta; 

Conduzir viaturas ligeiras de transportes de passageiros; Conduzir máquinas de movimentação de 

terras, tratores ou gruas, manobrando também sistemas hidráulicos ou mecâicos complementares das 

viaturas; Preencher e entregar de acordo com o definido, no serviço de frota a folha diária de viatura, 

mencionando o tipo de serviço, quilómetros efetuados e combustível introduzido; Preencher qualquer 

documentação necessária à realização da sua atividade e prestar apoio em tarefas para as quais seja 

solicitado; Participar superiormente a necessidade de serem efetuadas as manutenções preventivas e 

corretivas das viaturas;Tomar as providências necessárias com vista à reparação do veículo ou 

máquina, em caso de avaria ou acidente; Assegurar o bom estado de funcionamento do veículo ou 

máquina junto do serviço do parque de máquinas e viaturas; A descrição de funções referidas nos 

pontos anteriores, não prejudica a tribuição ao trabalhador de funções que lhe sejam afins ou 

funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada e não 

impliquem desvalorização profissional, nos termos estabelecidos na LTFP. 

Habilitações literárias exigidas: Escolaridade Obrigatória. 

Para efeitos de candidatura, deverão os interessados consultarem o aviso de abertura do procedimento 

concursal publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 65, de 3 de abril de 2018, Bolsa de Emprego 

Público e página eletrónica do Município de Castro Marim, cujo endereço eletrónico é o seguinte: 

www.cm-castromarim.pt (Serviços – Recursos Humanos – Procedimentos Concursais). 

Local de Trabalho – Câmara Municipal de Castro Marim. 

Mais se informa que o prazo de candidatura termina no dia 2018/04/17. 

 

Paços do Município de Castro Marim, 3 de abril de 2018 

 

O Presidente da Câmara 
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