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 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso (extrato) n.º 13775/2021

Sumário: Procedimentos concursais para constituição de reservas de recrutamento para a car-
reira de assistente operacional.

Procedimentos concursais para constituição de reservas de recrutamento
para a carreira de Assistente Operacional

Para efeitos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o n.º 1 do artigo 11.º da 
Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, e o artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
aprovada a abertura dos procedimentos concursais, conforme deliberação tomada na 85.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Loures, realizada em 07 de abril de 2021, torna -se público que, por 
despacho do Sr. Vereador dos Recursos Humanos de 28 de abril de 2021, exarado na informação 
n.º 89/DGRH/APG/CS -PO, de 23 de abril de 2021, proferido no uso das competências delegadas 
pelo Sr. Presidente da Câmara (Despacho n.º 184/2018, de 2 de outubro), se encontram abertos 
os seguintes procedimentos concursais para constituição de reservas de recrutamento, para futura 
ocupação de postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional:

Referência 1 — postos de trabalho, na área funcional de Coveiro, afetos ao Departamento 
de Ambiente;

Referência 2 — postos de trabalho, na área funcional de Pedreiro, afetos ao Departamento 
de Obras Municipais e ao Departamento de Coesão Social e Habitação;

Referência 3 — postos de trabalho, na área funcional de Canalizador, afetos ao Departamento 
de Ambiente, ao Departamento de Obras Municipais e ao Departamento de Coesão Social e Ha-
bitação;

Referência 4 — postos de trabalho, na área funcional de Eletricista, afetos ao Departamento 
de Obras Municipais.

Caracterização dos postos de trabalho, conforme o mapa de pessoal:
As funções a desempenhar nos postos de trabalho a ocupar correspondem ao grau 1 de 

complexidade funcional, conforme previsto na alínea a) do artigo 86.º da LTFP que, para além do 
conteúdo funcional da carreira/categoria de assistente operacional, constante do anexo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, caracterizam -se por:

Referência 1 — A Atribuição, competência ou atividade previstas nos artigos 6.º e 10.º do Re-
gulamento da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Loures, complementado pelas seguintes 
funções: proceder à abertura e aterro de sepultura; realizar funerais procedendo à inumação em 
sepultura ou jazigo; proceder ao levantamento, transporte, lavagem de restos mortais (ossadas) e 
respetivo depósito; proceder ao depósito de restos mortais em ossário ou cendrário (cinzas); proceder 
à limpeza e manutenção do espaço do cemitério, incluindo reposição de terras e abaulamento de 
sepulturas, remoção de resíduos, corte de vegetação nos talhões, arruamentos, e espaços verdes 
existentes no Cemitério; operar e apoiar a operação e manutenção do forno crematório; exercer 
as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou por despacho superior.

Referência 2 — A Atribuição, competência ou atividade previstas nos artigos 6.º, 8.º e 11.º 
do Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: executar alvenaria de pedra, tijolo ou de outros blocos, utilizando argamassas 
e manejando ferramentas e máquinas adequadas; ler e interpretar os desenhos e outras especifica-
ções técnicas da obra a executar; escolher, seccionar e, se necessário, assentar na argamassa que 
previamente dispôs os blocos de material, corrigindo o respetivo alinhamento; verificar a qualidade 
do trabalho realizado por meio de fio -de -prumo, níveis, réguas, esquadros e outros instrumentos; 
executar rebocos e executar redes de drenagem pluviais, incluindo a instalação de acessórios; as-
sentar pavimentos em lajetas, pavês e outros em espaço exterior; assentar pavimentos cerâmicos, 
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ladrilhos e mosaicos hidráulicos, pavimentos contínuos em monomassas em interiores; executar 
betonilhas; assentar e aplicar azulejos; exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei 
ou por despacho superior.

Referência 3 — A Atribuição, competência ou atividade previstas nos artigos 6.º, 8.º, 10.º e 
11.º do Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: instalar sistemas de rega de diversos tipos; instalar e reparar diferentes tipos 
de tubagem e acessórios de rega; dimensionar um sistema de rega; efetuar limpeza de filtros e 
bocas de rega; executar a programação de sistemas de rega; identificar necessidades hídricas das 
plantas, carência e excesso de água, controlo de humidade e ajustar a rega a essas necessida-
des; executar canalizações destinadas ao transporte de águas ou esgotos; cortar, roscar e soldar 
tubos; executar redes de distribuição de águas e de recolha de esgotos pluviais e/ou domésticos 
e respetivos ramais de ligação; proceder ao assentamento de tubagens e acessórios necessários; 
exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou por despacho superior.

Referência 4 — A Atribuição, competência ou atividade previstas nos artigos 6.º e 8.º do Re-
gulamento da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Loures, complementado pelas seguintes 
funções: exercer funções de eletricista de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, 
enquadráveis em diretivas bem definidas e com graus de complexidade variáveis; executar tare-
fas de apoio complementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços; executar 
trabalhos em altura, na montagem de projetores, outro tipo de iluminação entre outros trabalhos, 
para dar resposta em iniciativas municipais; assumir a responsabilidade pelos equipamentos sob 
a sua guarda e pela sua correta utilização; exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas 
por lei ou por despacho superior.

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

Publicação integral: Na bolsa de emprego público (BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na 
página eletrónica da Câmara Municipal de Loures (www.cm -loures.pt), a partir da data da publica-
ção na BEP.

6 de julho de 2021. — O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Carlos Santos.
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