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Procedimento concursal comuns de contratação em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado
para três postos de trabalho de assistente operacional (ação educativa)

1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas doravante designada LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho conjugado com o disposto
no artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público, que na sequência da
deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião de 31 de agosto de 2020, encontra-se aberto
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Relação Jurídica de Emprego Público
por Tempo Indeterminado, para preenchimento de três postos de trabalhado para Assistente Operacional (Ação Educativa).
2 — Caracterização dos postos de trabalho:
Funções de complexidade de grau 1 com a categoria de Assistente Operacional, na área de
ação educativa, para exercer as suas atividades na Divisão de Educação e Juventude. O desempenho das funções incide, nomeadamente em: Limpeza das instalações interiores e exteriores dos
estabelecimentos de ensino; Zelar pela conservação e higienização de todo o material didático;
Acompanhamento dos alunos nos transportes nas visitas de estudo, durante o horário de funcionamento do estabelecimento de ensino; Assegurar o serviço de refeições, incluindo a preparação do
refeitório, apoio aos alunos durante a refeição, limpeza e arrumação do refeitório após as refeições;
Acompanhamento dos alunos/crianças nos intervalos; Apoio a docentes, sempre que solicitado;
Acolhimento e entrega das crianças aos encarregados de educação.
3 — Requisito Habilitacional:
Escolaridade obrigatória de acordo com a idade, sem possibilidade de substituição do nível
habilitacional, por formação ou experiência profissional.
4 — A publicação integral deste aviso será efetuada na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt)
e por extrato na página eletrónica do Município www.cm-santarém.pt.
25 de setembro de 2020. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Inês Barroso.
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