
 

Anexo I 
Perfil de Competências 

- Pedreiro - 
 

Para efeitos de aplicação dos métodos de seleção Entrevista de Avaliação de Competências 

e Avaliação Psicológica no procedimento concursal, de acordo com a caracterização dos 

postos de trabalho a ocupar, resulta o seguinte Perfil Profissional: 
 

 

Caracterização do posto de trabalho 

 

Os postos de trabalho encontram-se afetos ao Departamento de Obras Municipais e ao 

Departamento de Coesão Social e Habitação, correspondem à categoria de Assistente 

Operacional da carreira geral de Assistente Operacional, com grau 1 de complexidade 

funcional, sendo exigida a titularidade de escolaridade obrigatória. 

 

 

Atividades a desenvolver 

 

Posto de trabalho integrado no âmbito das atribuições, competências e atividades 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 especificações 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; assentar 

pavimentos em lajetas, pavês e outros em espaço exterior; assentar pavimentos cerâmicos, 

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. 

 

 

Posição hierárquica e autonomia 

 

Execução das tarefas na dependência do Encarregado Operacional. 

 

 

Perfil de competências 

 

As competências comportamentais consideradas essenciais para o exercício da função e os 

comportamentos associados são: 

 



 

 

Competências Comportamentos 

Organização e método de trabalho 
(Capacidade para organizar as suas tarefas e 

atividades e realizá-las de forma metódica.) 

Verifica, previamente, as condições necessárias à realização das tarefas. 

Segue as diretivas e procedimentos estipulados para uma adequada 
execução do trabalho. 

Reconhece o que é prioritário e urgente, realizando o trabalho de acordo 
com esses critérios. 

Mantém o local de trabalho organizado, bem como os diversos produtos e 
materiais que utiliza. 

Conhecimentos e experiência 

(Capacidade para aplicar, de forma adequada, os 

conhecimentos e experiência profissional 

essenciais para o desempenho das suas tarefas e 

atividades.) 

Aplica, adequadamente, conhecimentos práticos e profissionais necessários 
às exigências do posto de trabalho. 

Emprega, corretamente, métodos e técnicas específicos da sua área de 
atividade. 

Identifica e utiliza os materiais, instrumentos e equipamentos apropriados 
aos diversos procedimentos da sua atividade. 

Preocupa-se em alargar os seus conhecimentos e experiência profissional 
para melhor corresponder às exigências do serviço. 

Relacionamento interpessoal 

(Capacidade para interagir, adequadamente, com 

pessoas com diferentes características, tendo uma 

atitude facilitadora do relacionamento e 

gerindo as dificuldades e eventuais conflitos de 

forma ajustada.) 

Tem um trato cordial e afável com colegas, superiores e os diversos utentes 
do serviço. 

Trabalha com pessoas com diferentes caraterísticas. 

Perante conflitos mantém um comportamento estável e uma postura 
profissional. 

Afirma-se perante os outros, sem ser autoritário nem agressivo. 
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