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 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA (SÃO MAMEDE, SÉ, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO)

Aviso (extrato) n.º 13754/2019

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para recrutamento em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de um assistente operacional.

Abertura de procedimento concursal comum para recrutamento em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado de um Assistente Operacional

Para os devidos efeitos a União das Freguesias de Évora, em cumprimento de deliberação 
de órgão executivo de 7 de agosto de 2019, torna público que se encontra aberto procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, tendo em vista o 
preenchimento de 1 posto de trabalho, abaixo descriminado, previsto no Mapa de Pessoal desta 
autarquia, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação do aviso de abertura na Bolsa 
de Emprego Público (BEP), ao abrigo 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, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 junho.

Caracterização do posto de trabalho a ocupar:

Recrutamento em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado de um Assistente Operacional — Apoio às atividades gerais da junta de freguesia no âmbito 
do atendimento e apoio aos cidadãos e ainda quanto às atividades que decorrem dos contratos de 
delegação de competências estabelecidos com o Município de Évora, designadamente no apoio 
ao corpo escolar e encarregados de educação e atividades gerais dos estabelecimentos de en-
sino abrangidos. Apoio aos fornecimentos de bens alimentares à cantina escolar abrangida pelos 
contratos de delegação de competências, controlo desses fornecimentos e do armazenamento de 
bens. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e 
serviços, designadamente no que se refere ao acompanhamento e atendimento a cidadãos, po-
dendo comportar esforços físicos. Colaboração, sempre que necessário, nos trabalhos auxiliares 
de montagem, desmontagem e conservação de equipamentos, bem como na execução de cargas 
e descargas, na realização de tarefas de arrumação e distribuição, outras tarefas simples, não es-
pecificadas, de carácter manual ou outras que a Junta de Freguesia entenda como essenciais para 
a prossecução das competências previstas na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro nos Acordos de 
Execução e nos Acordos Interadministrativos com a Câmara Municipal de Évora. Execução de outras 
tarefas desde que lhe sejam solicitadas superiormente, desde que relacionadas com a sua atividade 
e desde que estejam de acordo com as necessidades da entidade empregadora pública contrato.

Mais se informa que as candidaturas devem ser formalizadas em impresso próprio de utiliza-
ção obrigatória, disponível no sítio da internet em uniaodasfreguesiasdeevora.pt/ ou nos serviços 
administrativos da junta de freguesia e entregues pessoalmente durante o horário normal de fun-
cionamento, em suporte de papel ou remetido pelo correio, com aviso de receção, para a União 
das Freguesias de Évora, com morada na Rua do Fragoso, n.º 8, 7000 -598 Évora, até ao termo 
do prazo fixado, não sendo admitida a formalização de candidatura por via eletrónica. A presente 
informação não dispensa a consulta do aviso publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP) e na 
página eletrónica da freguesia, em uniaodasfreguesiasdeevora.pt/.

19 de agosto de 2019. — O Presidente da União das Freguesias de Évora (São Mamede, Sé, 
São Pedro e Santo Antão), Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita.
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