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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Aviso (extrato) n.º 2486/2023

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para a carreira e categoria de assistente 
operacional (dois lugares).

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, no uso da competência que me é conferida 
pela alínea f) do n.º 1 do artigo 18.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12/09, e para efeitos do disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Traba-
lho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20/06, nos termos da Portaria 
n.º 233/2022, 09/09 na redação atual e após deliberação da Junta de Freguesia, datada de dia 
22 de dezembro de 2022, se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data 
da publicação do presente Aviso no Diário da República, nos termos da Portaria, o procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para preenchimento dos postos de trabalho 
infra, previstos e não ocupados do mapa de pessoal da Freguesia de São Domingos de Benfica:

Ref.ª A: Carreira e categoria de Assistente Operacional (2 postos de trabalho) — Área do 
Espaço Público.

Para efeitos do disposto no artigo 5.º da Portaria, declara-se não estarem constituídas reservas 
de recrutamento no próprio organismo para a carreira e categoria.

2 — Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20/06 e seu Anexo I, Decreto-Lei n.º 209/2009, 
de 03/09 e Portaria n.º 233/2022, 09/09, adiante designada por portaria.

3 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para o recrutamento dos traba-
lhadores necessários ao preenchimento dos postos de trabalho a ocupar.

4 — Local de trabalho: área territorial da Freguesia de São Domingos de Benfica ou qualquer 
outra em que tenha de exercer funções ao serviço da Freguesia.

5 — Caracterização dos postos de trabalho em função da referência, da atribuição, competên-
cia ou atividade: Exercício de funções na carreira/categoria de Assistente Operacional, da Divisão 
de Intervenção Territorial e do Serviço de Espaço Público, nomeadamente funções de natureza 
executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis, execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao 
funcionamento dos órgãos e serviços, ou seja, genericamente, proceder à carga e descarga, movi-
mentação e arrumo de mercadorias e materiais diversos de e para depósitos e locais de obra; é 
responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

6 — Requisitos de admissão habilitacional — escolaridade obrigatória, de acordo com o Des-
pacho n.º 12 643/99, de 2/7, podendo nos termos do n.º 2 do artigo 34.º da LTFP ser substituída 
por formação e/ou experiência profissional do candidato ou curso que lhe seja equiparado.

7 — Os demais requisitos de admissão e a forma de apresentação das candidaturas constam 
do aviso de abertura do procedimento concursal publicado integralmente na Bolsa de Emprego 
Público (BEP) em www.bep.gov. pt e no sítio da internet da Junta de Freguesia de São Domingos 
de Benfica em https://jf-sdomingosbenfica.pt/recursoshumanos, que deverá ser previamente con-
sultado.

8 — Quaisquer esclarecimentos adicionais relativos a este procedimento concursal serão 
prestados, todos os dias úteis, das 10h00 às 18h00, pelos Recursos Humanos, através do endereço 
eletrónico rh@jf-sdomingosbnenfica.pt ou através do número de telefone 217248610.

17 de janeiro de 2023. — O Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, 
José do Carmo Ataíde da Câmara.
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