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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 FREGUESIA DE FERREIRA DO ZÊZERE

Aviso (extrato) n.º 20783/2020

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho na 
carreira/categoria de assistente operacional (cantoneiro de arruamentos).

Procedimento Concursal Comum para constituição de relação jurídica de emprego público
por Tempo Indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho,

na carreira/categoria de Assistente Operacional — Cantoneiro de Arruamentos

1 — Para efeitos do disposto do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, 
conjugado com o artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por deliberação tomada na reunião 
da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, de 19 de outubro de 2020, se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte da data de publicação integral do 
presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), Procedimento Concursal comum para cons-
tituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para ocupação de um 
posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional — Cantoneiro de Arruamentos, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere.

2 — Caracterização do posto de trabalho, conforme mapa de pessoal para o ano de 2020: 
“Procede à remoção de lixos e equipamentos, varredura na limpeza de ruas, limpeza de sarjetas, 
lavagem das vias públicas, limpeza de chafariz/fontanários, remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas; Vigia, conserva e limpa um determinado troço da estrada, comunicando aluimentos de via, 
executando pequenas reparações e desimpedindo acessos; Limpa valetas, compõe bermas e 
desobstrui aquedutos, de modo a manter em boas condições a drenagem das águas pluviais; Com-
põe pavimentos, efetuando reparações de calcetamento, apiloamento de pedra mole ou derrame 
de massas betuminosas; Executa cortes em árvores existentes nas bermas da estrada; Procede 
à vigilância, conservação e limpeza dos sinais de sinalização e vias de comunicação; Procede à 
vigilância, conservação e limpeza do cemitério; Exerce as demais funções que lhe sejam atribuídas 
por lei ou por despacho Superior”.

3 — A publicitação integral do aviso, contendo as indicações relativas aos requisitos de admissão 
e de formalização de candidaturas, será efetuada na BEP (www.bep.gov.pt) após publicação, do 
presente extrato, na 2.ª série do Diário da República, sendo também publicado no sítio da Internet 
da autarquia (www.jf -ferreiradozezere.pt).

15 de dezembro de 2020. — O Presidente da Junta, Pedro Manuel dos Santos Alberto.
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