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 FREGUESIA DE POMBAL

Aviso (extrato) n.º 2315/2023

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum da carreira e categoria de assistente ope-
racional, área de obras e vias municipais (dois postos de trabalho), por tempo indeter-
minado.

1 — Na sequência da deliberação do Órgão Executivo da Freguesia de Pombal, realizada em 
23, de outubro de 2022, torna -se público que, nos termos dos artigos 30.º e 33.º do anexo da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
na sua redação atual, conjugados com o disposto na alínea a) ii) do n.º 1 do artigo 11.º da Porta-
ria n.º 233/2022, de 09 de setembro, (doravante designada por Portaria), se encontra aberto pelo
período de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso por extrato 
no Diário da República, o procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
para preenchimento dos postos de trabalho infra, previstos e não ocupados do mapa de pessoal da 
Freguesia de Pombal.

Ref.ª A — Carreira e Categoria de Assistente Operacional, área de Obras e Vias Municipais, 
com habilitação de condução e manobração de tratores (1 posto de trabalho);

Ref.ª B — Carreira e Categoria de Assistente Operacional, área de Obras e Vias Municipais, 
com habilitação de condução e manobração de máquinas retroescavadoras e niveladora (1 posto 
de trabalho);

2 — Caracterização dos postos de trabalho em função da referência, da atribuição, compe-
tência ou atividade: Funções de natureza executiva, de caráter 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 sua guarda e pela sua correta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos, correspondentes ao 
grau de complexidade funcional 1.

Ref.ª A — Responsável direto pelo equipamento; rede viária e obras no exterior; desmatação 
de bermas e valetas; condução e utilização de tratores e outros equipamentos no âmbito das fun-
ções; outros congéneres.

Ref.ª B — Condução e manobração de máquinas retroescavadora, niveladora e desmatador; 
limpeza de fontanários e lavadouros; limpeza de parques e jardins; acompanhamento dos trabalhos 
resultantes da sua função.

3 — Nível Habilitacional exigido: Escolaridade obrigatória, de acordo com a idade, ou seja, 
nascidos até 31/12/1966: 4.º ano de escolaridade; nascidos entre 01/01/1967 e 31/12/1980: 6.º ano 
de escolaridade; nascidos entre 01/01/1981 e 31/12/1994: 9.º ano de escolaridade; nascidos 
após 31/12/1994: 12.º ano de escolaridade, sendo possível prever a substituição da escolaridade 
mínima enquanto requisito de admissão nos casos em que se verifique formação e, ou, experiência 
profissionais necessárias e suficientes para substituição daquela habilitação, sendo requisitos de 
admissão: Experiência profissional na área da função ≥1 ano, considerada até à data do termo da 
candidatura e/ou Formação profissional na área da função ≥ 400 H. Os candidatos possuidores 
de habilitações literárias obtidas em país estrangeiro deverão apresentar, em simultâneo com o 
documento comprovativo das suas habilitações, o correspondente documento de reconhecimento 
de habilitações estrangeiras previsto pela legislação portuguesa aplicável.

4 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis contados da data de publicação do presente aviso 
no Diário da República.

5 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria, o presente Aviso será publi-
citado no Diário da República, 2.ª série, por extrato, na Bolsa de Emprego Público (BEP), por 
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publicação integral, acessível em www.bep.gov.pt e no sítio da internet da Freguesia, acessível em 
https://www.freguesia-pombal.pt/homepage/espaco-cidadao/concursos-publicos/.

17 de janeiro de 2023. — A Presidente, Carla Teresa Ferreira da Mota Longo.
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