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MUNICIPIO DE ESTREMOZ

Aviso (extrato) n.o 1710712022

Sumário: Procedimento concursal para contratação por tempo determinado de um assistente
operacional (senalharia).
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1 - Nos termos e para os efeitos previstos nos n.os 1 e 3 do artigo 30.o e no artigo 33.o da Lei

Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.o 3512014, de 20/06,
na sua redação atual, conjugados com a alínea a) do n.o 1 do artigo 11.o da Portaria n.o 125-N2O19,
de 30/04, na atual redação, faz-se público que, por deliberação do órgão executivo de 01 de junho,
foi autorizada a abertura de procedimento concursal comum para a constituição de relações jurídica
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo deter-
minado, pelo período de 1 ano, com possibilidade de renovação, para ocupação de I (um) posto
de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional (serralheiro), para exercer funções
no Setor Oficinas e de Apoio a Obras.

2 - Caraclerizaçáo do posto de trabalho a ocupar: as funções a desempenhar são as cons-
tantes no Mapa de Pessoal do Município de Estremoz e terão lugar no Setor de Oficinas e Apoio
a Obras - Serralharia;

De forma mais detalhada, as funções a desempenhar serão: Preparar os equipamentos, fer-
ramentas e instrumentos de medida e de controlo, em função da natureza dos materiais e especifi-
cações técnicas definidas; fabricar peças e estruturas metálicas, utilizando máquinas e ferramentas
tais como berbequins, prensas, rebarbadoras, engenho de furar e máquinas de soldar; montar
os diferentes elementos de estruturas metálicas, de acordo com desenhos, fichas de trabalho ou
esquemas de montagem; reparar estruturas metálicas danificadas ou deterioradas, de acordo com
desenhos, fichas de trabalho ou esquemas de montagem, utilizando ferramentas adequadas e
recorrendo, sempre que necessário, a equipamentos de elevação e transporte; executar ou reparar
caixilharias e outros elementos metálicos náo estruturais, utilizando ferramentas e equipamentos de
serralharia, de acordo com os desenhos, fichas de trabalho ou esquemas de montagem e colocá-
los em obra, segundo processos e técnicas adequadas; construir e aplicar na oficina estruturas
metálicas ligeiras para edifícios, caldeiras, caixilharias ou outras obras;

Promover a segurança e higiene no trabalho e equipamento de proteção individual; dar apoio
na reparação da viaturas municipais, tais como: soldagem de taipais, escapes, cubas, etc; reparar
contentores de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos);

3 - Requisito Habilitacional: Escolaridade mínima obrigatória ajustável à idade;
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-Prazo 
de apresentação de candidaturas:Apublicação integral do procedimento concursal

ocorrerá no dia útilseguinte à publicação deste aviso, na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt),
bem como no sítio da lnternet do Município (www.cm-estremoz.pt) e nos seus lugares de estilo,
devendo as candidaturas ser apresentadas no prazo de dez dias úteis, contados a partir do dia
seguinte à publicação integral.

8 de agosto de 2022. - O Presidente da Câmara, José Daniel Pena Sádio
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