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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE VALONGO

Aviso n.º 7456/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal para constituição de uma reserva de recrutamento 
para contratação por tempo indeterminado de assistentes operacionais.

1 — Nos termos do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, com as 
alterações introduzidas pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro e artigos 30.º e 33.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e por deli-
beração do executivo municipal de 18/02/2021, torna -se público que se encontra aberto pelo período 
de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público 
(BEP), procedimento de seleção e recrutamento para constituição de uma reserva de recrutamento 
para contratação de Assistentes Operacionais, para o exercício de funções de Auxiliar de Ação 
Educativa, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado.

2 — Local de Trabalho: Área do Concelho de Valongo.
3 — Caracterização do posto de trabalho e perfil pretendido:
Exercício de funções previstas na carreira e categoria de Assistente Operacional, conforme 

descrição no Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho nomeadamente nas seguintes atividades: 
exercício das tarefas de atendimento dos utilizadores e controle das entradas e saídas no estabe-
lecimento; providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem 
como do material e equipamento didático e informático necessário ao desenvolvimento do processo 
educativo; participação no acompanhamento das crianças e jovens com vista a assegurar um bom 
ambiente educativo em estrita articulação com os docentes; cooperar nas atividades que visem a 
segurança de crianças e jovens na escola; prestar apoio e assistência em situações de primeiros 
socorros e, em caso de necessidade, acompanhar a criança ou o aluno à unidade de prestação 
de cuidados de saúde; zelar pela conservação dos equipamentos; efetuar, no interior e exterior, 
tarefas de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos serviços.

4 — Requisitos de admissão — poderão candidatar -se os indivíduos que até ao termo do prazo 
fixado para a apresentação das candidaturas reúnam os requisitos definidos no artigo n.º 17 da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) e sejam detentores da escolaridade obrigatória, 
de acordo com a idade, ou seja, nascidos até 31/12/1966 é exigida a 4.ª Classe; nascidos após 
01/01/1967 é exigido o 6.º ano de escolaridade; nascidos após 01/01/1981 é exigido o 9.º ano; 
nascidos após 01.01.1995 é exigido o 12.º ano.

4.1 — Não haverá possibilidade de substituição do nível habilitacional, por formação ou 
experiência profissional.

5 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30/04, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, o presente aviso encontra-
-se publicitado na íntegra na Bolsa de Emprego Publico (www.bep.gov.pt) e na página da Internet 
www.cm-valongo.pt.

31 de março de 2021. — O Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro.
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