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1 - Faz-se público que o Município do Cartaxo, pretende proceder ao preenchimento dos seguintes 

postos de trabalho, por recurso à mobilidade de trabalhador, nos termos do disposto nos artigos 92.º 

e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho na sua redação atual, nos seguintes termos: 

- 4 postos de trabalho com a categoria/carreira de assistente operacional, atividade apoio operacional, 

para os bombeiros municipais. 

Caracterização do posto de trabalho, de acordo com o anexo ao mapa de pessoal: Apoio operacional - 

Exercício de funções de operador de telecomunicações. Compete-lhe, nomeadamente, o atendimento 

de chamadas de socorro e o acionamento dos meios de socorro necessário, segundo os protocolos 

estabelecidos, bem como a execução de todas as funções e tarefas conexas, exigidas a um bom 

funcionamento do serviço, operar uma central telefónica, estabelecendo as ligações necessárias, 

satisfazendo os pedidos de informação, estabelecer ligações telefónicas para o exterior e transferir aos 

telefones internos as chamadas recebidas, prestar informações dentro do seu âmbito, registar o 

movimento de chamadas e anotar, sempre que necessário, as mensagens que respeitem a assuntos 

de serviço, zelar pela conservação do material à sua guarda O serviço executado acarreta 

responsabilidades acrescidas pelas tomadas de decisões, quer no decorrer de ocorrências na 

salvaguarda da vida humana e bens, quer na prevenção e mitigação dos riscos inerentes ao Concelho. 

Realizar atividades de programação e organização do trabalho, segundo orientações diretivas 

superiores, executar trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade, exercer 

funções com relativo grau de autonomia e responsabilidade, como preenchimento de mapas de 

combustível, de serviços realizados por hora e Bombeiro, dados das ocorrências como elementos do 

seguro para uma futura cobrança, atendimento ao público pessoal e telefonicamente, despacho de 

meios para ocorrências e registo das mesmas no programa de gestão GESCORP, elaboração de tabelas 

em Excel, realização de documentos como informações, material que sai para o exterior quando 

solicitadas e receber e executar ordens do Comando. 

2 — Remuneração: De acordo com o art.º 153.º Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 

3 — Requisitos de admissão: Ser detentor de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado. 

4 — Local de trabalho: área do Município do Cartaxo. 

5 — Data limite para candidaturas: 12de maio de 2020. 

6 — Formalização da candidatura: 



 

MUNICÍPIO DO CARTAXO 
CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO 

 

AVISO n.º 31/2020 
 

 
 

6.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas, mediante requerimento dirigido ao Presidente da 

Câmara Municipal, o qual, bem como a documentação que o deva acompanhar, entregues até ao 

termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas: 

- Por correio eletrónico para o seguinte endereço: rh@cm-cartaxo.pt; 

- Remetidas por correio em carta registada com aviso de receção, dirigidas ao Presidente da Câmara, 

Câmara Municipal de Cartaxo, Praça 15 de Dezembro, 2070-050 Cartaxo. 

No requerimento deverão constar os seguintes elementos: 

 - Identificação (nome completo, nacionalidade, data de nascimento, morada completa, número de 

identificação civil e número de telefone); 

 - Habilitações literárias; 

 - Identificação do aviso do procedimento de mobilidade, do posto de trabalho a que se candidata e 

do local em que o aviso foi publicitado. 

6.2 – Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte 

documentação: 

- Curriculum Vitae atualizado, detalhado, devidamente datado e assinado, onde constem as funções 

que exerce e/ou desempenhou anteriormente, a formação profissional que possui e a experiência 

profissional adquirida. Os factos mencionados no currículo deverão ser devidamente comprovados, 

incluindo as ações de formação frequentadas; 

- Declaração, emitida pelo serviço em que o candidato se encontra a exercer funções públicas, 

devidamente autenticada e atualizada, da qual conste, de forma inequívoca, a modalidade de relação 

jurídica de emprego público que detém, da categoria/carreira de que é titular e descrição das funções 

que exerce, a posição e o nível remuneratório e o correspondente montante pecuniário. 

7 - Os dados pessoais que vão ser recolhidos destinam-se, única e exclusivamente, para os fins do 

presente procedimento. 

8 – Os métodos de seleção a utilizar serão Avaliação Curricular e Entrevista Profissional de Seleção. 

9 — Composição do Júri: 

Presidente - David Alexandre Amaral Lobato – 2.º Comandante Operacional Distrital de Santarém; 

1.º vogal efetivo – Pedro Miguel de Almeida Sobreira – coordenador técnico de informática; 

2.º vogal efetivo - Vitor Manuel Conceição Rodrigues – técnico superior;  

1.º vogal suplente – Paulo Jorge Montes Da Silva – técnico superior; 

2.º vogal suplente – Natacha de Carmelo Carvalho Loureiro – assistente técnica. 
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O Presidente do Júri, será substituído nas suas faltas e impedimentos, pelo primeiro vogal efetivo. 

10 — O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e na página 

eletrónica do Município do Cartaxo. 

Paços do Município, 24 de abril de 2020 

 
O Vereador com competências delegadas, 

(Despacho n.º 11/2017/PC-PMR de 17-10) 
 

 
 
 

 
 

Fernando Manuel da Silva Amorim 
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