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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE VALONGO

Aviso (extrato) n.º 9735/2021

Sumário: Procedimento concursal comum na modalidade de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de um posto de trabalho para 
um assistente operacional — telefonista.

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 
deliberação do executivo municipal de 04/03/2021, 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 concursal comum na modalidade de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de 1 posto de trabalho previsto e 
não ocupados no mapa de pessoal deste Município, para 1 Assistente Operacional -Telefonista a 
Tempo Indeterminado — Divisão Jurídica e Recursos Humanos.

2 — Local de Trabalho: Área do Concelho de Valongo.
3 — Caracterização do posto de trabalho e perfil pretendido:

O posto de trabalho e o perfil pretendido correspondem ao exercício de funções previstas 
na carreira de Assistente Operacional, conforme descrição no Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, cuja área de atividade se desenvolve no âmbito de funções de natureza executiva, de cará-
ter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais e bem definidas e com graus de com-
plexidade variáveis; Execução de tarefa 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.

As funções enumeradas traduzem -se nas seguintes tarefas específicas: Estabelecimento das 
ligações telefónicas com e do exterior respetivo encaminhamento; Prestação de informações, no 
âmbito definido superiormente; Registos dos movimentos de chamadas telefónicas e anotação 
das mesmas, quando necessário e consequente transmissão por escrito ou oralmente; Zelar pela 
conservação dos equipamentos utilizados para o exercício das suas tarefas; Participar eventuais 
avarias e/ou desconformidades dos equipamentos.

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 ex-
periência 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.

5 de maio de 2021. — O Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro.
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