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Aviso n.º 21380/2021

Sumário: Abertura do procedimento concursal comum para recrutamento de dois assistentes 
operacionais — motoristas de transportes coletivos — grau de complexidade 1.

Abertura do procedimento concursal comum para recrutamento de dois assistentes
operacionais — motoristas de transportes coletivos — grau de complexidade 1

em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

Nos termos do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e 
republicada pela Portaria 12-A/2021, de 11 de janeiro, e artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e por meus despachos n.º 82 
de 3 de agosto de 2021 e Despacho n.º 98/2021 de 16 de setembro de 2021, e nos termos da de-
liberação do órgão executivo em reunião ordinária realizada em 31 de maio de 2021 e na sessão 
ordinária da assembleia Municipal em 25 de junho de 2021, se encontra aberto o procedimento 
acima mencionado, destinando-se à contratação de dois assistentes operacionais-motoristas de 
transportes coletivos, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo Indeter-
minado.

A caracterização do posto de trabalho: pretende-se individuo(a) que desempenhe funções 
correspondentes à caracterização funcional da categoria de assistente operacional, constantes no 
anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, 
nomeadamente: Conduzir autocarros de transportes de passageiros, segundo percursos preesta-
belecidos, atendendo, designadamente, à segurança e comodidade daqueles; Parar o autocarro, 
segundo indicação sonora de dentro do veículo ou por observação dos sinais feitos nas paragens, 
a fim de permitir a entrada e saída de passageiros; Preencher e entregar diariamente no sector de 
transportes o boletim diário de viatura, mencionando o tipo de serviço, quilómetros efetuados.

Nível habitacional exigido: Escolaridade mínima obrigatório
Outros requisitos de admissão: requisitos definidos no artigo n.º 17 da Lei Geral do Trabalho 

Funções Públicas (LTFP), sejam titulares da carta de condução nas categorias B, C e D, do cartão 
de TCC(Transporte Coletivo de Crianças), do CAM(Certificado de Aptidão de Motorista) de merca-
dorias, do CAM(Certificado de Aptidão de Motorista) de Passageiros e cartão de condutor

Prazo e forma de candidatura: 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente 
aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), nos termos do artigo 18.º da Portaria n.º 125-A/2019 de 
30 de abril, alterada e republicada pela Portaria 12-A/2021, de 11 de janeiro.

A publicação integral do presente procedimento será publicitada na Bolsa de Emprego Público 
(BEP) e na página eletrónica do Município de Paredes em www.cm-paredes.pt-opção recrutamento 
pessoal, a qual constam todos os requisitos formais de candidatura.

2 de novembro de 2021. — O Presidente da Câmara, Alexandre Almeida, Dr.
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