
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202205/0963
Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Celorico da Beira
Vínculo: CTFP a termo resolutivo certo

Duração: 12
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional
Grau de Complexidade: 1

Remuneração: 705,00 € (setecentos e cinco euros)
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

14 postos de trabalho de Assistentes Operacionais.
- Referência A – Assistente Operacional - Condutor de Máquinas Pesadas e 
Veículos Especiais: dois (2) postos de trabalho;
- Referência B – Assistente Operacional - Pedreiro dois (2) postos de trabalho;
- Referência C – Assistente Operacional – um (1) posto de trabalho
- Referência D – Assistente Operacional – Carpinteiro: um (1) posto de trabalho;
- Referência E - Assistente Operacional – Jardineiro: um (1) posto de trabalho;
- Referência F - Assistente Operacional – Limpeza urbana: quatro (4) postos de 
trabalho;
- Referência G - Assistente Operacional – Receção e limpeza: três (3) postos de 
trabalho (em regime de horário por turnos em qualquer das suas modalidades, 
nos termos da lei vigente);

Requisitos de Admissão

Nomeação definitiva
Nomeação transitória, por tempo determinável
Nomeação transitória, por tempo determinado

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
CTFP a termo resolutivo certo
CTFP a termo resolutivo incerto
Sem Relação Jurídica de Emprego Público

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Autorização dos membros do Governo 
Artigo 30.º da LTFP:

2 – Não estão constituídas reservas de recrutamento nestas áreas, estando 
temporariamente dispensada a consulta prévia à Entidade Centralizada de 
Recrutamento (ECR), de acordo com a solução interpretativa uniforme da 
Direção Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente 
homologada por despacho de 15 de julho de 2014, do Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local.Autorização dos membros do Governo Artigo 
30.º da LTFP:
Deliberação da Câmara Municipal datada de 20 de abril de 2022.
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Requisitos de Nacionalidade: Sim

Habilitação Literária: Habilitação Ignorada

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Celorico da 
Beira

14 Rua Sacadura Cabral Celorico da Beira 6360350 
CELORICO DA 
BEIRA

Guarda                 
                

Celorico da Beira    
                  

Total Postos de Trabalho: 14

Quota para Portadores de Deficiencia: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: 7 – Podem candidatar-se indivíduos, que até à data limite de apresentação de 
candidaturas reúnam, cumulativamente, os requisitos gerais e específicos 
previstos no artigo 17.º da LTFP, a seguir referidos:
7.1 – Requisitos Gerais:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por 
convenção internacional ou por lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não interdito para o 
exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 
funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

Envio de Candidaturas para: As candidaturas devem ser efetuadas nos 10 dias úteis contados a partir da data 
da presente publicaç

Contacto: - Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico
Data Publicitação: 2022-05-25

Data Limite: 2022-06-08

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Diário da República, 2ª Série, 25 de maio 2022
Texto Publicado em Jornal Oficial: Abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de postos de 

trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
certo, para trabalhadores da carreira/categoria de Assistente Operacional: Para 
efeitos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, abreviadamente designada 
por LTFP conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-
A/2019, de 30 de abril, e do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, todos 
na atual redação

Observações

17.2 – Os documentos apresentados no âmbito do presente procedimento concursal constituem-se como documentos 
administrativos, pelo que o acesso aos mesmos se fará nos termos do previsto na Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na atual 
redação

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Questionário de Termino da Oferta

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:
Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:
Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Resultados

Alteração de Júri
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