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AVISO 

RECRUTAMENTO POR RECURSO À MOBILIDADE DE 3 LUGARES DA CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE 

OPERACIONAL – ÁREA DA EDUCAÇÃO 

Torna-se público qua o Município de Alenquer pretende recrutar 3 trabalhadores(as), com relação jurídica 
de emprego público previamente estabelecida, para o exercício de funções em regime de mobilidade na 
categoria/carreira, nos termos do disposto no artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para o seguinte posto de trabalho: 

1 – Área de atividade - Assistente Operacional na área da Educação. 

a) Caraterização do Posto de Trabalho: 
    

Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento dos utilizadores dos estabelecimentos de ensino e 
controlar as entradas e saídas; Garantir a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização dos equipamentos 
educativos (interior e exterior), bem como do material e equipamento didático e informático necessário ao 
bom desenvolvimento do processo educativo; Receber e transmitir mensagens; Efetuar, no interior e exterior 
dos estabelecimentos, tarefas de apoio, nomeadamente vigilância e acompanhamento das crianças e jovens, 
incluindo os que frequentam as unidades de ensino e apoio estruturado; Prestar apoio e assistência em 
situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, acompanhar a criança ou jovem à unidade de 
prestação de cuidados de saúde; Organizar e apoiar o funcionamento dos refeitórios escolares; Efetuar o 
acompanhamento e vigilância das crianças e jovens no decurso dos circuitos de transportes escolares, 
cumprindo as normas de segurança; Apoiar as atividades de prolongamento de horário, atividades de tempos 
livres e outras iniciativas levadas a cabo pela Câmara Municipal no âmbito da componente de apoio à família e 
projetos de férias. Executar outras tarefas desde que lhe sejam solicitadas superiormente, desde que 
relacionadas com a sua atividade, e de acordo com as necessidades da entidade empregadora pública. 
 
b) Requisitos Gerais: 

 

Trabalhadores integrados exclusivamente na carreira de assistente operacional do regime geral, detentores 
de relação jurídica de emprego público, previamente constituída, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

 
c) Requisitos Específicos: 

  

Requisito habilitacional: Escolaridade obrigatória, aferida em função da data de nascimento, ou seja, o 4.º 
ano para os nascidos até 31/12/1966; o 6.º ano para os nascidos entre 01/01/1967 e 31/12/1980; o 9.º ano 
para os nascidos a partir de 01/01/1981; e o 12.º ano para os nascidos após 31/12/1994, a que corresponde 
o grau de complexidade 1, de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, sem 
possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional. 

2 – Local de Trabalho - Município de Alenquer. 

3 – Prazo e Forma de Apresentação das Candidaturas: 
Os/as interessados/as devem, no prazo de 5 dias úteis, contados da data da publicação do presente aviso, 
enviar, as candidaturas em suporte eletrónico, através do preenchimento do formulário, que se encontra 
disponível no sitio do Município de Alenquer, cujo endereço é https://www.cm-alenquer.pt, e enviado para o 
endereço de e-mail drhrecrutamento@cm-alenquer.pt . 

http://www.cm-alenquer.pt/
mailto:drhrecrutamento@cm-alenquer.pt
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O Formulário deve mencionar “Recrutamento por Recurso à Mobilidade de três Assistentes Operacionais na 
área da Educação”, acompanhado de Curriculum Vitae pormenorizado e de uma declaração do serviço de 
origem, com a menção expressa da modalidade de relação jurídica que detém, da carreira/categoria, da 
posição e nível remuneratório. 
A inobservância do exigido no parágrafo anterior implica a exclusão da candidatura. 

4 – Remuneração - A remuneração a auferir é a correspondente à posição remuneratória em que o/a 
trabalhador/a se encontra inserido na carreira/categoria de origem. 

5 – Métodos de seleção - A seleção dos/as candidatos/as será efetuada com base na Entrevista Profissional 
de Seleção. O método de seleção tem caráter eliminatório, considerando-se excluídos os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 10 valores, ou seja, as classificações inferiores a 9,5 valores. 

 

 

Alenquer, 27 de setembro de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, 

 

Pedro Miguel Ferreira Folgado, Dr. 


		2022-09-27T17:34:49+0100
	[Assinatura Qualificada] Pedro Miguel Ferreira Folgado




