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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DAS TERRAS DE SANTA MARIA

Aviso (extrato) n.º 6251/2021

Sumário: Procedimento concursal comum para a constituição de vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado para a carreira e categoria de assistente operacional.

Procedimento concursal comum, destinado ao recrutamento na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho

1 — Nos termos do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), apro-
vada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, e do artigo 11.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se público que, por deliberações da Associação de Municí-
pios das Terras de Santa Maria, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data 
de publicação integral do Aviso de Abertura na BEP, acessível em www.bep.gov.pt, procedimento 
concursal comum, destinado ao recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para preenchimento do seguinte posto de trabalho, previstos e 
não ocupados no mapa de pessoal desta Associação de Municípios:

1 posto de trabalho, Carreira/Categoria — Assistente Operacional (Auxiliar Administrativo).

2 — Caracterização dos postos de trabalho a ocupar:
Exercício de atividades inerentes à carreira e categoria de Assistente Operacional, nos ter-

mos do mapa anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, 
correspondente ao grau 1 de complexidade funcional, complementado por competências de apoio 
geral, concretamente:

Tarefas de natureza manual ou mecânicas indispensáveis ao funcionamento do Centro de 
Recolha, nomeadamente manutenção e conservação dos espaços verdes, parques, vias de acesso 
do recinto CRO;

Realizar a limpeza dos espaços edificados;
Participar em ações de sensibilização ou adoção;
Assegurar o funcionamento, limpeza e desinfeção do canil;
Participar nas ações de hospedagem, alimentação e abate de animais;
Assegurar a limpeza do terreno das instalações do centro de recolha oficial de animais errantes;
Auxiliar o Médico Veterinário.

3 — Nível habilitacional exigido (não é permitida a substituição das habilitações exigidas por 
formação ou experiência profissional):

Escolaridade obrigatória.

4 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019 de 30 de abril, 
informa -se que a publicitação integral do procedimento também será efetuada em www.bep.gov.pt,
no sítio da Internet da Associação de Municípios em https://amtsm.pt/pt/ e afixado no no placard 
da AMTSM.

22 de março de 2021. — O Presidente do Conselho Diretivo da Associação das Terras de 
Santa Maria, Dr. Jorge Manuel Vultos Sequeira.
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