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 MUNICÍPIO DO CARTAXO

Aviso (extrato) n.º 17220/2021

Sumário: Abertura de procedimentos concursais comuns para ocupação de postos de trabalho 
na carreira/categoria de assistente operacional.

Procedimentos concursais comuns para preenchimento, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, de dois postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa 
de pessoal do Município do Cartaxo, na carreira e categoria de Assistente Operacional, atividade 
de tratorista, para a área de Obras e Equipamentos Municipais da Divisão de Ambiente, Obras 
e Equipamentos Municipais; 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 de 
motorista de pesados, para a Divisão de Ambiente, Obras e Equipamentos Municipais — Área de 
Recolha de Resíduos e Limpeza Urbana (dois postos de trabalho), e Área de Obras e Equipamentos 
Municipais (um posto de trabalho); de quatro postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa 
de pessoal do Município do Cartaxo, na carreira e categoria de Assistente Operacional, atividade 
de cantoneiro de limpeza, para a Divisão de Ambiente, Obras e Equipamentos Municipais — área 
de Recolha de Resíduos e Limpeza Urbana.

1 — Para efeitos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, 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 22 de junho 
de 2021, 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, (i) de dois postos de trabalho 
previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Município do Cartaxo, na carreira e categoria de 
Assistente Operacional, atividade de tratorista, para a área de Obras e Equipamentos Municipais da 
Divisão de Ambiente, Obras e Equipamentos Municipais, (ii) 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 de motorista de pesados, para a Divisão de Ambiente, Obras e Equipamentos 
Municipais — Área de Recolha de Resíduos e Limpeza Urbana (dois postos de trabalho), e Área 
de Obras e Equipamentos Municipais (um posto de trabalho), e (iii) de quatro postos de trabalho 
previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Município do Cartaxo, na carreira e categoria de 
Assistente Operacional, atividade de cantoneiro de limpeza, para a Divisão de Ambiente, Obras e 
Equipamentos Municipais — área de Recolha de Resíduos e Limpeza Urbana.

2 — Caracterização dos postos de trabalho:
2.1 — Na carreira e categoria de Assistente Operacional, atividade de tratorista, para a Divisão 

de Ambiente, Obras e Equipamentos Municipais — Área de Obras e Equipamentos Municipais: 
funções enquadradas nas referidas no anexo à LTFP, 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, generi-
camente, as seguintes atividades: — Condução e manobra de tratores com ou sem atrelado, com 
alfaias aplicadas ao trator, tais como, roçadoras, corta -mato, cisternas, transporte de materiais, 
zelar pelo equipamento, tendo em vista a sua conservação e manutenção e abastecimento de 
combustível a viaturas.

2.2 — Na carreira e categoria de Assistente Operacional, atividade de motorista de pesados, 
para a Divisão de Ambiente, Obras e Equipamentos Municipais — Área de Recolha de Resíduos e 
Limpeza Urbana (dois postos de trabalho), e Área de Obras e Equipamentos Municipais (um posto 
de trabalho): funções enquadradas nas referidas no anexo à LTFP, 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, gene-
ricamente, as seguintes atividades: — Condução e manobra de camiões e outros veículos pesados 
para recolha e transporte de resíduos urbanos; Informar -se do destino dos resíduos, determinar 
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o percurso a efetuar e receber a documentação respetiva; Orientar e, eventualmente, participar 
nas operações de recolha e deposição de resíduos, a fim de garantir as condições de segurança 
e respeitar o limite de carga do veículo; Efetuar as manobras e os sinais luminosos necessários à 
circulação, atendendo ao estado da via e do veículo, às condições meteorológicas e de trânsito, à 
carga transportada e às regras e sinais de trânsito; Efetuar a deposição dos resíduos recolhidos; 
Providenciar pelo bom estado de funcionamento do veículo, zelando pela sua manutenção, repa-
ração e limpeza; Elaborar relatórios de rotina sobre as viagens que efetuar.

2.3 — Na carreira e categoria de Assistente Operacional, atividade de cantoneiro de limpeza, 
para a Divisão de Ambiente, Obras e Equipamentos Municipais — Área de Recolha de Resíduos e 
Limpeza Urbana: funções enquadradas nas referidas no anexo à LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, da carreira geral de assistente operacional, na categoria de assistente operacio-
nal, grau de complexidade funcional 1, e de acordo com o anexo ao mapa de pessoal. Contempla, 
genericamente, as seguintes atividades: — Funções de natureza executiva, de caráter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. 
Em especial, funções tendentes à recolha de resíduos urbanos.

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 publicação 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.

18 de agosto de 2021. — O Vereador, Fernando Manuel da Silva Amorim.
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