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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

Aviso (extrato) n.º 10357/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria de assistente 
operacional.

Procedimento Concursal Comum para constituição de relação jurídica de emprego público, na moda-
lidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para provimento 
de 2 (dois) postos de trabalho previstos no mapa de pessoal na carreira e categoria de Assistente 
Operacional.

1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Lei da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (doravante LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação vigente, 
e do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, tornasse público que, por deliberação da Junta de Freguesia de 
São Domingos de Rana de 28 de fevereiro de 2022, se encontra aberto pelo prazo de dez (10) dias 
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento con-
cursal comum, tendo em vista a ocupação de dois (2) postos de trabalho da carreira e categoria 
de Assistente Operacional, para as áreas de obras e infraestruturas e cemitério, para constituição 
de vínculos de emprego público por tempo indeterminado, mediante a celebração de contratos de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Caracterização dos Postos de Trabalho: 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.

3 — Requisitos habilitacionais: Os candidatos devem estar habilitados com o 9.º ano ou equi-
valente, a menos que já sejam detentores da categoria.

Não há lugar, no presente procedimento concursal, à substituição do nível de habilitação exigido 
por formação adequada ou experiência profissional, devendo os candidatos reunir os requisitos 
referidos até à data -limite de apresentação das respetivas candidaturas.

4 — Local de trabalho: Na área geográfica da freguesia de São Domingos de Rana.
A indicação dos requisitos, da caracterização dos postos de trabalho, da composição do Júri, 

dos métodos de seleção e demais informação necessária, constam da oferta a publicar integral-
mente na Bolsa de Emprego Público (BEP), em www.bep.gov.pt e pode ainda ser consultada no 
sítio da internet da freguesia www.jf-sdrana.pt

9 de maio de 2022. — O Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, Fer-
nando Ferreira Marques.
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