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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

Aviso (extrato) n.º 19330/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para três assistentes operacionais, lim-
peza das instalações.

1 — Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna -se público 
que, na sequência da deliberação da reunião ordinária da Câmara Municipal de Bragança de 12 de 
setembro de 2022, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum para a constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para preenchimento de 3 postos de trabalho na carreira e categoria de assistente 
operacional, área de atividade — limpeza das instalações.

2 — Caraterização dos postos de trabalho: Assegura a limpeza, a desinfeção, bem como 
conservação das instalações, recolha de resíduos e limpeza de contentores; auxilia na execução 
de cargas e descargas; realiza tarefas de arrumação e distribuição; executa outras tarefas simples, 
não especificadas, de carácter manual, exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos 
práticos, sem prejuízo de desempenho de outras tarefas, iniciativas ou ações decididas no âmbito 
das atribuições e competências do Município.

3 — Requisito Habilitacional, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por 
formação ou experiência profissional: Escolaridade obrigatória, para os indivíduos nascidos até 
31 de dezembro de 1966, 4.ª Classe ou equivalente; para os indivíduos nascidos a partir de 1 de 
janeiro de 1967, 6.º ano de escolaridade ou equivalente; para os indivíduos nascidos a partir de 
1981, 9.º ano de escolaridade ou equivalente.

4 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019 de 30 de abril, 
informa -se que a publicitação integral do procedimento será também efetuada em www.bep.gov.pt, 
no site institucional do Município de Bragança, em www.cm-braganca.pt, área de Recursos Huma-
nos — Recrutamento e afixado no placard do Balcão Único da Câmara Municipal de Bragança.

27 de setembro de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, Hernâni Dinis Venâncio Dias, Dr.
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