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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CALDAS DA RAINHA — NOSSA SENHORA DO PÓPULO, 
COTO E SÃO GREGÓRIO

Aviso (extrato) n.º 13395/2019

Sumário: Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho da carreira e 
categoria de assistente operacional, para área administrativa, para constituição de rela-
ção jurídica de emprego público a termo resolutivo incerto e de dois postos de trabalho da 
carreira/categoria de assistente operacional — áreas de limpeza urbana e espaços ver-
des para a constituição de relação jurídica de emprego público a termo resolutivo certo.

Procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho da carreira e categoria de as-
sistente operacional, para área administrativa, para constituição de relação jurídica de emprego 
público a termo resolutivo incerto e de 2 postos de trabalho da carreira/categoria de assistente 
operacional — áreas de Limpeza Urbana e Espaços Verdes para a constituição de relação jurídica 
de emprego público a termo resolutivo certo.

Torna -se público que, por deliberação da Junta de Freguesia de 17 de julho do ano em curso, 
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do aviso no Diário 
da República, procedimento concursal comum para preenchimento de:

1 — Ref.A) — 1 posto de trabalho na categoria/carreira de Assistente Operacional (área ad-
ministrativa) previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Junta de Freguesia, para celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto certo com as seguintes 
funções: para além dos conteúdos funcionais correspondentes à carreira/categoria, nos termos 
estabelecidos no anexo à LTFP: Atendimento da população; tratamento da correspondência ex-
pedida e recebida

2 — Ref.B) — 2 postos de trabalho da carreira/categoria de assistente operacional (áreas de 
Limpeza Urbana e Espaços Verdes) para a constituição de relação jurídica de emprego público a 
termo resolutivo certo com as seguintes funções: para além dos conteúdos funcionais correspon-
dentes à carreira/categoria, nos termos estabelecidos no anexo à LTFP: varredura, desmatação e 
deservagem química; extração de ervas das calçadas; limpeza de sarjetas e sumidouros; lavagem 
de túneis e ruas; apoio à varredura mecânica; Espaços Verdes, nomeadamente: Realizar trabalhos 
de podas com recurso a métodos de escalada e uso de motosserras e outros instrumentos de poda; 
Cultivar flores, árvores, arbustos ou outras plantas; Preparar os terrenos para semear relvados; Pro-
ceder à plantação e transplantação de plantas; Proceder à limpeza e conservação dos arruamentos 
e canteiros; Executar tarefas relativas à cultura de flores, árvores, arbustos e outras plantas para 
embelezamento de parques, jardins públicos; Plantar e conservar sebes e relvados em campos 
desportivos; Preparar as terras de cultura ou viveiros, cavando -as ou adubando -as adequadamente; 
Espalhar as sementes ou dispor os bolbos e as estacas; Efetuar regas e executar transplantações 
e podas; Semear relvados, renovando -lhes as zonas danificadas, aparando -os e regando -os, uti-
lizando cortadores e/ou tesouras e mangueiras; Plantar, podar e tratar sebes e árvores; Proceder 
à limpeza e conservação de hastes florais ou ramos; Operar com diversos instrumentos, manuais 
(tesouras, serrotes, pás, enxadas e outros) ou mecânicos (máquinas de cortar relva, aspersores)

3 — Habilitação académica: Ref.A) escolaridade mínima obrigatória de acordo com a idade; 
Ref.B): escolaridade mínima obrigatória de acordo com a idade, mas com possibilidade de substi-
tuição por experiência profissional na área;

4 — A publicação do presente aviso de forma integral, com indicação dos requisitos formais 
de provimento, habilitação exigida, do perfil pretendido, da composição do júri, dos métodos de 
seleção bem como da formalização de candidaturas é efetuada na BEP (www.bep.gov.pt) e no site 
da Junta de Freguesia em http://www.freguesiacaldasdarainha.pt/.

18 de julho de 2019. — O Presidente da União das Freguesias de Caldas da Rainha — Nossa 
Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, Vítor Manuel Calisto Marques.
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