
M U N I C I P I O    D E   V I L A    V I Ç O S A 
 

 

AVISO 
(Publ icado no DR,  2ª sér ie,  n. º  82, de 27/04/2020)  

 

Procedimento concursal comum, na modalidade de cont rato de trabalho em 

funções públicas, por tempo indeterminado, com vist a ao recrutamento 

de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente 

operacional, na área de atividade de calceteiro 

1 - Para efeitos do disposto na alínea a) n.º 1 e n .º 5 do artigo 11.º 

da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril e nos te rmos do estipulado 

no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 

pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,  torna-se público 

que, por deliberação da Câmara Municipal, de dois d e novembro de 2019, 

se encontra aberto pelo prazo de 15 dias úteis, a c ontar da publicação 

do aviso integral na BEP, procedimento concursal co mum, na modalidade 

de contrato de trabalho em funções públicas, por te mpo indeterminado, 

para recrutamento de um posto de trabalho, na carre ira e categoria de 

Assistente Operacional, na área de atividade de cal ceteiro. 

2 - Local de trabalho: Área do Município de Vila Vi çosa. 

3 - Caracterização do posto de trabalho: 

3.1. Grau de complexidade, carreira e categoria: gr au de complexidade 

1, carreira geral de assistente operacional, catego ria de assistente 

operacional, nos termos do disposto nos artigos 86º  e 88º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 

20/06. 

3.2. Conteúdo Funcional: As funções a desempenhar s ão de natureza 

executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadrad as em diretivas 

gerais bem definidas e com graus de complexidade va riáveis; 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 corret a utilização, 

procedendo, quando necessário, à manutenção e repar ação dos mesmos. 

3.3. Atribuição/atividade: Prepara e organiza o tra balho, de acordo 

com as orientações recebidas, com as especificações  técnicas e com as 



características das tarefas a executar; prepara os materiais a aplicar 

na pavimentação; reveste e repara pavimentos, justa pondo e assentando 

paralelepípedos, cubos ou outros sólidos de pedra, tais como calçada à 

portuguesa, granito, basalto, cimento e/ou pedra ca lcária, servindo-se 

de um martelo de passeio (calceteira); prepara a ca ixa, procedendo ao 

nivelamento e regularização do terreno, utilizando para o efeito um T, 

ou uma mangueira de água; prepara o leito, espalhan do uma camada de 

areia, pó de pedra ou caliça, que entufa com o mart elo do ofício; 

providencia a drenagem e escoamento de águas, proce dendo à deteção de 

nascentes ou locais onde a água se possa vir a acum ular, e assenta 

junto dos lancis a “fiada da água”; encastra na alm ofada as pedras, 

adaptando uns aos outros os respetivos jeitos do ta lhe (calcamentos) e 

percute-as até se “negarem” ou se estabilizarem ade quadamente; talha 

pedras para encaixes utilizando a marreta adequada;  adapta as 

dimensões dos blocos utilizados às necessidades da respetiva 

justaposição, fraturando-os por percussão, segundo os planos mais 

convenientes; efetua a manutenção/reparação de pavi mentos em calçada; 

procede à limpeza e conservação das máquinas e ferr amentas de 

trabalho. 

4 - Nível habilitacional: Escolaridade obrigatória,  de acordo com a 

idade do candidato, não havendo possibilidade de su bstituição do nível 

habilitacional por formação ou experiência profissi onal. 

5 - Podem ser opositores ao presente procedimento c oncursal candidatos 

com ou sem vínculo de emprego público previamente e stabelecido. 

6 - O texto integral do procedimento será publicita do na BEP - Bolsa 

de Emprego Público, em www.bep.gov.pt, no 1º dia út il seguinte à 

presente publicação, bem como, por extrato, no síti o da Internet do 

Município de Vila Viçosa em www.cm-vilavicosa.pt a partir da data de 

publicação na BEP. 

Vila Viçosa, 28 de abril de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

Manuel João Fontainhas Condenado, Prof. 


