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 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 16196/2020

Sumário: Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento para a carreira 
de assistente operacional, na área funcional de serralheiro.

Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento para a carreira 
de Assistente Operacional, na área funcional de serralheiro

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públi-
cas (LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, no artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro e na a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de 
abril, aprovada a abertura do procedimento concursal, conforme deliberação tomada na 61.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Loures, realizada em 6 de maio de 2020, torna -se público que, 
por despacho do Sr. Vereador dos Recursos Humanos de 5 de junho de 2020, exarado na infor-
mação n.º 123/DGRH/APG, de 22 de maio de 2020, proferido no uso das competências delegadas 
pelo Sr. Presidente da Câmara (Despacho n.º 184/2018, de 2 de outubro), se encontra aberto, 
pelo prazo de 10 dias úteis, procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento, 
para futura ocupação de posto(s) de trabalho da categoria de Assistente Operacional, da carreira 
de Assistente Operacional, na área funcional de serralheiro, afetos ao Departamento de Coesão 
Social e Habitação.

Caracterização do(s) posto(s) de trabalho, conforme o mapa de pessoal:
A atribuição, competência ou atividade previstas nos artigos 6.º e 11.º do Regulamento da 

Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Loures, complementado pelas seguintes funções: 
preparar/serrar elementos metálicos para executar portas e janelas; executar divisórias e afins; 
assegurar a execução de elementos como guarnições, aros, aduelas; assegurar a montagem de 
todos os elementos atrás definidos; assumir a responsabilidade sobre os equipamentos à sua 
guarda, zelando pela sua correta utilização; proceder à manutenção dos equipamentos sempre 
que se mostre necessário; identificar e utilizar os equipamentos de proteção individual e coletiva 
necessários à realização das atividades em segurança; exercer as demais funções que lhe sejam 
atribuídas por lei ou por despacho superior.

Habilitações literárias exigidas: escolaridade obrigatória, sem possibilidade de substituição de 
habilitação literária por formação e ou experiência profissional.

2 de setembro de 2020. — O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Carlos Santos.
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