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 MUNICÍPIO DO CARTAXO

Aviso (extrato) n.º 6848/2021

Sumário: Procedimentos concursais comuns para ocupação de postos de trabalho, da carreira/
categoria de assistente operacional, com contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.

Procedimentos concursais comuns para preenchimento, em regime de contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado, de três postos de trabalho previstos e não ocupados 
no mapa de pessoal do Município do Cartaxo, na carreira e categoria de assistente operacional, 
atividade apoio operacional, para os Bombeiros Municipais, bem como de um posto de trabalho 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Município do Cartaxo, na carreira e categoria de 
assistente operacional, atividade fiel de armazém, para a área de aprovisionamento da Divisão 
de Gestão e Finanças.

1 — Para efeitos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual (LTFP), adaptada à Admi-
nistração Local pelo Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e no artigo 11.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, 
torna -se público que, na sequência da deliberação da Assembleia Municipal, de 28 de dezembro 
de 2020, se encontram abertos procedimentos concursais comuns pelo prazo de 10 (dez) dias 
úteis, a contar da data de publicação do presente extrato no Diário da República, para ocupação, 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de três postos 
de trabalho, na carreira e categoria de Assistente Operacional, atividade apoio operacional, para 
os Bombeiros Municipais, bem como de um posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de 
pessoal do Município do Cartaxo, na carreira e categoria de Assistente Operacional, atividade fiel 
de armazém, para a área de aprovisionamento da Divisão de Gestão e Finanças

2 — Caracterização dos postos de trabalho:
2.1 — Na carreira e categoria de Assistente Operacional, atividade apoio operacional, para 

os Bombeiros Municipais: funções enquadradas nas referidas no anexo à Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LGTFP) aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, da carreira geral de 
assistente operacional, na categoria de assistente operacional, grau de complexidade funcional 1, e 
de acordo com o anexo ao mapa de pessoal. Contempla, genericamente, as seguintes atividades: 
apoio operacional — Exercício de funções de operador de telecomunicações. Compete -lhe, nomea-
damente, 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 liga-
ções 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. Realizar as 
atividades de programação e organização do trabalho, segundo orientações diretivas de superiores, 
exercer funções com relativo grau de autonomia, 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.

2.2 — Na carreira e categoria de Assistente Operacional, atividade de apoio operacional — fiel 
de armazém, para a área de aprovisionamento da Divisão de Gestão e Finanças: funções enquadra-
das nas referidas no anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP) aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, da carreira geral de assistente operacional, na categoria de assistente 
operacional, grau de complexidade funcional 1, e de acordo com o anexo ao mapa de pessoal. 
Contempla, genericamente, as seguintes atividades: receber, armazenar e zelar pela conservação 
de matérias -primas, ferramentas, materiais, produtos acabados e outros artigos, providenciando 
pela manutenção dos níveis de existências; executar entregas previamente requisitadas, levantando 



www.dre.pt

N.º 73 15 de abril de 2021 Pág. 223

Diário da República, 2.ª série PARTE H

no armazém o material e transportando para os departamentos; verificar a conformidade entre as 
mercadorias recebidas ou expedidas (interior ou exterior) e sua respetiva documentação e registar 
eventuais danos e perdas; arrumar o “stock” de modo facilitar a sua conservação e acesso; no caso 
não existir o material requisitado, e com a devida autorização da Divisão de Património, realizar a 
sua compra, recolhendo as assinaturas nas faturas dos serviços que os solicitam, entregando o 
material posteriormente e a respetiva fatura a Divisão de Património; orientar, quando necessário, 
cargas e descargas.

3 — A habilitação académica exigida é a posse da escolaridade obrigatória, variável em função 
da idade, correspondendo, designadamente, a 4 anos para indivíduos nascidos antes de 31/12/1966; 
a 6 anos para indivíduos nascidos entre 01/01/1967 e 31/12/1980; a 9 anos para indivíduos inscritos 
no 1.º ano do ensino básico em 1987/1988 e nos anos letivos subsequentes.

4 — A publicitação integral será efetuada na Bolsa de Emprego Público (BEP) acessível em 
www.bep.gov.pt.

5 — Quaisquer outras informações podem ser solicitadas na área de gestão de recursos hu-
manos deste Município, durante o horário de expediente (das 9h às 17h30m), ou para o seguinte 
endereço: rh@cm -cartaxo.pt.

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 11/2017/PC -PMR, de 17 de outubro.

24 de março de 2021. — O Vereador, Fernando Manuel da Silva Amorim.
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