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Sumário: Abertura de procedimento concursal para recrutamento de dois assistentes operacio-
nais (cantoneiros).

Abertura de procedimento concursal para recrutamento de dois assistentes
operacionais (cantoneiros)

1 — Em cumprimento do disposto na alínea a) ii) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 11.º, da Portaria 
n.º 233/2022 de 9 de setembro, conjugada com o artigo 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua versão atualizada, 
torna -se público que por deliberação da Junta de Freguesia de Alcoentre, tomada na reunião de 
7 de novembro de 2022, se encontra aberto procedimento concursal comum de recrutamento, 
durante 10 dias úteis, a contar da data da publicação integral deste procedimento, na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), acessível em www.bep.gov.pt, para ocupação de dois postos de trabalho, 
da carreira/categoria de assistente operacional (cantoneiro), na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal da 
Freguesia de Alcoentre.

2 — Caraterização dos postos de trabalho: conforme caracterização das carreiras gerais que 
consta no anexo à LTFP, as funções a exercer são de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis.

Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e 
serviços, podendo comportar esforço físico.

Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, 
quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

2.1 — Procede à remoção de lixos e equiparados, varredura e limpeza de ruas, limpeza de 
sarjetas, lavagem das vias públicas, limpeza de chafarizes, remoção de lixeiras, extirpação de 
ervas, manutenção de caminhos e limpeza de veículos; Colabora quando necessário nas operações 
de carga e descarga; Recebe e entrega expediente ou encomendas; Participa superiormente as 
anomalias verificadas.

3 — Requisitos habilitacionais: Escolaridade mínima obrigatória, sem possibilidade de subs-
tituição do nível habilitacional por formação, ou experiência profissional.

4 — Local: Freguesia de Alcoentre
5 — A publicação integral do procedimento concursal, encontra -se publicitada na página 

eletrónica da Freguesia em www.jf-alcoentre.pt e na Bolsa de Emprego Público, acessível em 
www.bep.gov.pt e afixada em local visível e público das instalações da Freguesia de Alcoentre.

1 de fevereiro de 2023. — O Presidente da Junta de Freguesia de Alcoentre, Francisco António 
Galvão Morgado.
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