Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202101/0246
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Palmela
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Assistente Operacional
Categoria: Assistente Operacional
Grau de Complexidade: 1
Remuneração: De acordo com a posição e nível remuneratório no organismo de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Área funcional de Calceteiro
- Exercer funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico,
enquadradas em diretivas gerais definidas e indispensáveis ao funcionamento da
unidade orgânica;
- Zelar pelas instalações e equipamentos afetos à sua atividade, garantindo a
sua funcionalidade e atualização em função de necessidades objetivas;
- Auto-condução sempre que necessário para a satisfação das necessidades do
serviço, desde que devidamente habilitado para o efeito;
- Garantir a beneficiação, manutenção e conservação da rede viária municipal,
nomeadamente calçadas, assegurando a reparação, tapando buracos e
refazendo a calçada;
- Executar pavimentação de pedras portuguesas, ou material similar,
reproduzindo
desenhos no pavimento segundo gabaritos de madeira;
- Realizar medições da superfície a revestir, determinando a quantidade dos
materiais necessários à execução dos trabalhos, e os custos;
Caracterização do Posto de Trabalho:
- Recobrir o solo, utilizando areia ou pó-de-pedra, para nivelá-lo e permitir o
assentamento das peças;
- Assentar a pedra e elementos pré-fabricados na superfície a revestir;
- Colocar cada peça, posicionando-a sobre a areia ou pó-de-pedra e assentandoa com golpes de martelo ou malho, para encaixá-la no lugar;
- Recobrir juntas, preenchendo-as, para igualar o calçamento e dar acabamento
à
superfície, com o auxílio de varrimento e rega;
- Compactar e regularizar o pavimento, utilizando os equipamentos apropriados;
- Proceder à limpeza geral da pavimentação após conclusão da tarefa;
- Efetuar tratamento e descarte dos resíduos provenientes da realização da
tarefa;
- Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção
e
vestuário de trabalho apropriados, e adotando as normas de higiene e segurança
aplicáveis ao sector.
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: Nomeação definitiva
CTFP por tempo indeterminado
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
Requisitos para a Constituição de c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
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Habilitação Literária: 4 anos de escolaridade (1º ciclo ensino básico)

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Câmara Municipal
de Palmela

1

Largo do Município

Código Postal

Distrito

2954001 PALMELA Setúbal

Concelho
Palmela

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: As/Os candidatas/os deverão estar integradas/os na carreira de Assistente
Operacional.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: drh@cm-palmela.pt
Contacto: 212336682
Data Publicitação: 2021-01-11
Data Limite: 2021-07-30
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
Admissão das/os candidatas/os, com comprovada experiência na área, está condicionada à realização de entrevista profissional de
seleção e avaliação curricular.
É necessário o preenchimento de impresso próprio de candidatura, disponível através do sítio www.cm-palmela.pt (Balcão Único
>Formulários > Recursos Humanos > Candidatura a mobilidade na categoria).
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