Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202111/0339
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Amarante
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Assistente Operacional
Categoria: Assistente Operacional
Grau de Complexidade: 1
Remuneração: De acordo com a posição e nível remuneratório no Organismo de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
• Conduzir e manobrar trator, com ou sem atrelado, para carga e descarga de
materiais;
• Conduzir e manobrar trator, com equipamento especial de corta sebes, para
realizar trabalhos de desmatação de bermas, valetas e taludes das vias
municipais, assim como, de limpeza de terrenos;
• Conduzir e manobrar trator, com cisterna acoplada, para executar trabalhos de
desobstrução de aquedutos e, ou, de limpeza de fossas;
• Limpeza manual de vias municipais, incluindo os sistemas de drenagem de
águas pluviais (valetas, aquedutos e coletores);
• Providenciar e levar para o local todas as ferramentas necessárias à execução
Caracterização do Posto de Trabalho: do serviço, consoante o tipo de ação a desenvolver, velando pela sua guarda e
manutenção;
• Zelar pela boa qualidade do serviço, pondo em prática as medidas de
segurança recomendadas, nomeadamente, colocação de sinalização de obras na
via e verificação do estado de conservação do trator e respetivo equipamento
que lhe esteja acoplado;
• Velar pelo cumprimento das normas de higiene e segurança no trabalho;
• Participar na execução de ações no âmbito do Serviço Municipal de Proteção
Civil;
• Outras funções afins.
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
Requisitos para a Constituição de c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Habilitação Literária: Habilitação Ignorada

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Câmara Municipal
de Amarante

1

Alameda Teixeira de
Pascoaes

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

4600011
AMARANTE

Porto

Amarante

1

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional
Formação

Grande Grupo

Carta de condução,
Desconhecido ou não
complementada com
especificado
formação adequada para a
operação de veículos
agrícolas.

Área de Estudo

Área de Educação e
Formação

Programas/conteudos

Desconhecido ou não
especificado

Desconhecido ou não
especificado

Desconhecido ou não
especificado

Outros Requisitos: Trabalhadores integrados exclusivamente na carreira de Assistente Operacional,
detentores de relação jurídica de emprego público, previamente constituída, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: https://recrutamento.cm-amarante.pt
Contacto: 255420200
Data Publicitação: 2021-11-12
Data Limite: 2021-11-19
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

2

Texto Publicado em Jornal Oficial: Procedimento de recrutamento, em regime de mobilidade na categoria, para
ocupação de um posto de trabalho da carreira/categoria de assistente
Operacional (Tratorista). Torna-se público a Câmara Municipal de Amarante
pretende recrutar 1 trabalhador, com relação jurídica de emprego por tempo
indeterminado previamente estabelecida, para o exercício de funções em regime
de mobilidade na categoria, entre órgãos, nos termos do disposto no artigo 92.º
e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para o seguinte posto de trabalho: Área de
atividade: Equipa Técnica de Manutenção. Caracterização do posto de trabalho:
• Conduzir e manobrar trator, com ou sem atrelado, para carga e descarga de
materiais; • Conduzir e manobrar trator, com equipamento especial de corta
sebes, para realizar trabalhos de desmatação de bermas, valetas e taludes das
vias municipais, assim como, de limpeza de terrenos; • Conduzir e manobrar
trator, com cisterna acoplada, para executar trabalhos de desobstrução de
aquedutos e, ou, de limpeza de fossas; • Limpeza manual de vias municipais,
incluindo os sistemas de drenagem de águas pluviais (valetas, aquedutos e
coletores); • Providenciar e levar para o local todas as ferramentas necessárias à
execução do serviço, consoante o tipo de ação a desenvolver, velando pela sua
guarda e manutenção; • Zelar pela boa qualidade do serviço, pondo em prática
as medidas de segurança recomendadas, nomeadamente, colocação de
sinalização de obras na via e verificação do estado de conservação do trator e
respetivo equipamento que lhe esteja acoplado; • Velar pelo cumprimento das
normas de higiene e segurança no trabalho; • Participar na execução de ações
no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil; • Outras funções afins.
Requisitos de Admissão: Requisitos gerais: Trabalhadores integrados
exclusivamente na carreira de Assistente Operacional, detentores de relação
jurídica de emprego público, previamente constituída, em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. Requisitos específicos:
Carta de condução, complementada com formação adequada para a operação de
veículos agrícolas. Perfil de competências: Realização e Orientação para
resultados; Orientação para o Serviço Público; Trabalho de equipa e Cooperação;
Relacionamento interpessoal; Orientação para a segurança Local de trabalho:
área do Município de Amarante. Prazo e forma de apresentação das
candidaturas: Os interessados deverão, no prazo de 5 dias úteis, contados da
data de publicação do presente Aviso na Bolsa de Emprego Público
(www.bep.gov.pt) e na página eletrónica do Município de Amarante, formalizar
as candidaturas através da plataforma eletrónica de recrutamento disponível
através do seguinte link: https://recrutamento.cm-amarante.pt mediante o
preenchimento de formulário e anexação dos seguintes documentos: a)
curriculum vitae pormenorizado; b) declaração do serviço de origem com a
menção expressa da modalidade de relação jurídica, da carreira/categoria, da
posição e nível remuneratório que atualmente detém. A inobservância do exigido
no presente ponto implica a exclusão da candidatura. Remuneração: A
remuneração a auferir é a correspondente à posição remuneratória em que o
trabalhador se encontra inserido na entidade de origem. Métodos de seleção: A
seleção dos candidatos será efetuada com base na aplicação de uma entrevista
individual.
Observações
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