
 
 

 

Aviso 

Procedimento concursal com vista ao provimento de um posto de trabalho por tempo determinado              

- contratos a termo resolutivo certo - na carreira/categoria de assistente operacional, na área de               

atividade cantoneiro 

 

Para efeitos do disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01,                   

alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06/04, torna-se público que se encontra              

aberto por dez dias úteis, a contar da data de publicação do respetivo aviso no Diário da                 

República, candidaturas para o procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de            

trabalho em funções públicas por tempo determinado, pelo período de um (1) ano, podendo ser               

renovado nos termos da Lei, tendo em vista o preenchimento do seguinte posto de trabalho, assim                

designado no Mapa de Pessoal desta Junta de Freguesia: 

 

Carreira e categoria: Assistente Operacional 

Área funcional: Cantoneiro 

Atribuição/atividade: Funções constantes no anexo à Lei n.º 35/2014, de 20/06, a que se refere o                

n.º 2 do artigo 88.º, às quais corresponde o grau 1 de complexidade funcional. As funções a                 

desempenhar são de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em            

diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis, complementadas pelas            

seguintes funções: manutenção, limpeza e conservação dos jardins e espaços verdes e respetivas             

infraestruturas; corte de sebe e relvado, utilizando o equipamento apropriado; rega manual ou             

mecânica; plantio de sementes e mudas; assegurar a manutenção preventiva dos espaços verdes,             

impedindo a disseminação de espécies parasitas; providenciar pelo desenvolvimento e          

manutenção das espécies vegetais existentes nos espaços públicos; condução de veículos,           

limpeza e manutenção. 

 

O aviso relativo à abertura do procedimento concursal foi publicado na 2ª série do Diário da                

República, nº 209, do dia 30 de outubro de 2018. 

 



 

Outros esclarecimentos, para além dos mencionados no já referido aviso de abertura, serão             

fornecidos pela Junta de Freguesia do Espinhal, Largo da Feira nº1, 3230-072 Espinhal, telefone              

239559127, das 09h00-12h00 e das 14h00-17h30. 

 

 

Junta de Freguesia de Espinhal, 31 de outubro de 2018.  

O Presidente da Junta,  

Luís Oliveira Henriques Dias 

 


