
MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO 

 

Aviso  

 

 Para os devidos efeitos e no cumprimento do artigo 19.º da Portaria 83-A/2009 de 22 de Janeiro, 

torna-se público que se encontra aberto procedimento concursal comum na modalidade de contrato de 

trabalho em funções publicas por tempo indeterminado a tempo parcial, destinado à ocupação dos 

seguintes postos de trabalho: dois postos de trabalho, na carreira e categoria de Assistente Operacional. 

 Caracterização do posto de trabalho: exercício de funções de natureza executiva de carácter 

manual ou mecânico, enquadradas em directivas 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 sua correcta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

Apoio nas colheitas de amostras nas captações, estações elevatórias comerciais e fontanários públicos. 

Colaborar na numeração, identificação e arrumação das amostras, bem como, na preparação 

conveniente do doseamento de cloro. Apoio na verificação do estado das bombas de dosagem, limpeza e 

reparação das mesmas. 

 Área de formação académica: Possuir a escolaridade obrigatória a que corresponde o grau de 

complexidade 1. 

Os requisitos e condições de admissão ao procedimento concursal constam do aviso publicado 

na 2.ª série Diário da República, n.º 63, aviso n.º 6672/2010, de 31 de Março de 2010, data a partir da 

qual se conta o prazo de 10 dias úteis para a apresentação das candidaturas.  

As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento obrigatório de formulário de 

candidatura, disponível no site do Município www.cm-cabeceiras-basto.pt e entregue pessoalmente nesta 

Câmara Municipal ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para Câmara Municipal de 

Cabeceiras de Basto, Praça da República, n.º 467, 4860-355 Cabeceiras de Basto. 

 
Cabeceiras de Basto, 1 de Abril de 2010 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

(Joaquim Barroso de Almeida Barreto, Eng.º) 

 

 


