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

 

AVISO (ext rato)  
 

(Publ icado no DR,  2ª sér ie,  n. º  44 de 3 de março de  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 motorista de p esados 

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 sete d e agosto 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 mot orista de pesados. 

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: Conduz veículos ligeiros  e pesados, 

veículos de elevada tonelagem, cilindros, máquinas pesadas para 

movimentação de terras, gruas e outros veículos des tinados à limpeza 



urbana ou recolha de R.S.U., manobrando também sist emas hidráulicos ou 

mecânicos complementares das viaturas, transporte d e diversos 

materiais, mercadorias, de acordo com as necessidad es do serviço; 

procede ao transporte de determinados materiais des tinados ao 

abastecimento das obras em execução, bem como de pr odutos sobrantes 

das mesmas; informa-se do destino das mercadorias, determina o 

percurso a efetuar e recebe a documentação respetiv a; orienta e, 

eventualmente, participa nas operações de carga, ar rumação e descarga 

da mercadoria, a fim de garantir as condições de se gurança e respeita 

o limite de carga do veículo; efetua as manobras e os sinais luminosos 

necessários à circulação, atendendo ao estado da vi a e do veículo, às 

condições meteorológicas e de trânsito, à carga tra nsportada e às 

regras e sinais de trânsito; efetua a entrega da me rcadoria e 

documentação respetiva no local de destino e recebe  o comprovativo da 

mesma; preenche e entrega diariamente no setor de t ransportes o 

boletim diário da viatura, mencionando o tipo de se rviço, quilómetros 

efetuados e combustível introduzido; participa quai squer acidentes no 

setor de transportes e quaisquer ocorrências anorma is detetadas nas 

viaturas. 

4 - Nível habilitacional e profissional: Escolarida de obrigatória, de 

acordo com a idade do candidato, não havendo possib ilidade de 

substituição do nível habilitacional por formação o u experiência 

profissional e ser detentor de título válido de hab ilitação legal para 

conduzir (carta de condução) veículos da categoria C. 

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, 4 de março de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal, 

Manuel João Fontainhas Condenado, Prof. 


