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 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso (extrato) n.º 13681/2019

Sumário: Procedimentos concursais comuns para o recrutamento de trabalhadores, com ou 
sem vínculo de emprego público, para a constituição de relações jurídicas de emprego 
público por tempo indeterminado, com vista à ocupação de postos de trabalho não 
ocupados e previstos no mapa de pessoal.

Procedimentos concursais comuns para o recrutamento de trabalhadores, com ou sem vínculo de em-
prego público, para a constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indetermi-
nado, com vista à ocupação de postos de trabalho não ocupados e previstos no mapa de pessoal.

1 — O Município de Setúbal, torna público que, na sequência da aprovação no órgão execu-
tivo em reunião n.º 21/2018, de 28/11/2018 (deliberação n.º 355/2018), e em concordância com os 
meus anteriores despachos, se encontram abertos procedimentos concursais comuns, de acordo 
com o disposto nos artigos 30.º, n.os 1 a 4, e 33.º da LTFP — Lei do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com a sua atual redação, conjugado com 
a alínea a) do artigo 3.º e artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, pelo prazo de dez 
dias úteis, a contar da data da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), acessível em 
www.bep.gov.pt, com vista à admissão em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para a ocupação dos postos de trabalho correspondentes às seguintes 
carreiras, categorias e áreas funcionais seguintes:

1.1 — Assistente Técnico (Apoio Administrativo) — 4 postos de trabalho.
1.2 — Assistente Operacional (Pintor) — 1 posto de trabalho.
1.3 — Assistente Operacional (Serralheiro Mecânico) — 1 posto de trabalho.
1.4 — Assistente Operacional (Vigilância/Apoio) — 2 postos de trabalho.
1.5 — Assistente Operacional (Lavador de Viaturas) — 2 postos de trabalho.
1.6 — Assistente Operacional (Carpinteiro de Limpos) — 3 postos de trabalho.
1.7 — Assistente Operacional (Canalizador) — 2 postos de trabalho.
2 — Requisitos de admissão:
2.1 — Podem candidatar -se os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para a apresen-

tação das candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos:
2.1.1 — Requisitos habilitacionais:
Para a categoria de Assistente Técnico — 12.º ano de escolaridade ou equiparado, insuscetível 

de substituição por formação ou experiência profissional.
Para a categoria de Assistente Operacional — escolaridade obrigatória, aferida em função da 

data de nascimento do candidato, insuscetível de substituição por formação ou experiência pro-
fissional, sendo: a 4.ª classe para os nascidos até 1 de janeiro de 1967, o 6.º ano de escolaridade 
para os nascidos após esta data, inclusive, e aos nascidos a partir de 1 de janeiro de 1981, inclu-
sive, é exigido o 9.º ano de escolaridade, nos termos dos artigos 12.º, n.º 1 e 13.º, n.º 1, ambos do 
Decreto -Lei n.º 538/79, de 31 de dezembro, e artigos 6.º e 63.º, da Lei n.º 46/86, de 14 de outubro 
(Lei de bases do sistema educativo).

3 — Caraterização funcional dos postos de trabalho:
3.1 — Assistente Técnico (Apoio Administrativo) — Desenvolve funções, que se enquadram 

em diretivas gerais dos dirigentes e chefias, de expediente, arquivo, secretaria, contabilidade-
-processamento, pessoal e aprovisionamento e economato, tendo em vista assegurar o funciona-
mento dos órgãos incumbidos da prestação de bens e serviços; executa predominantemente as 
seguintes tarefas: assegura a transmissão da comunicação entre os vários órgãos e entre estes e 
os particulares, através do registo, redação, classificação e arquivo de expediente e outras formas 
de comunicação; assegura trabalhos de processamento de texto; trata informação, recolhendo e 
efetuando tratamentos estatísticos elementares e elaborando mapas, quando ou utilizando qualquer 
outra forma de transmissão eficaz dos dados existentes: recolhe, examina, confere e procede à 
escrituração de dados relativos às transações financeiras e contabilísticas, podendo assegurar a 
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movimentação de fundo de maneiro; recolhe, examina e confere elementos constantes dos pro-
cessos, anotando faltas ou anomalias e providenciando pela sua correção e andamento, através 
de ofícios, informações ou notas, em conformidade com a legislação existente; organiza, calcula 
e desenvolve os processos relativos à situação de pessoal e à aquisição e ou manutenção de 
material, equipamento, instalações ou serviços; participa, quando for caso disso, em operações 
de lançamento;

3.2 — Assistente Operacional (Pintor) — Aplica camadas de tinta, verniz ou outros produtos 
afins, principalmente sobre superfícies de estuque, reboco, madeira e metal, para as proteger e 
decorar, utilizando pincéis de vários formatos, rolos e outros dispositivos de pintura e utensílios 
apropriados; prepara a superfície a recobrir e remove, se necessário, as camadas de pintura que 
se apresentam com deficiências; limpa ou lava a zona a pintar, procedendo em seguida, se for caso 
disso, a uma reparação cuidada e a lixagem, seguidas de inspeção -geral; seleciona ou prepara o 
material a empregar na pintura, misturando na devida ordem e proporção massas, óleos, diluentes, 
pigmentos, secantes, tintas, vernizes, cal, água, cola ou outros elementos; ensaia e afina o produto 
obtido até conseguir a cor, tonalidade, opacidade, poder de cobertura, lacagem, brilho, uniformi-
dade ou outras características que pretenda; aplica as convenientes demãos de isolante, secan-
tes, condicionadores ou primários, usando normalmente pincéis de formato adequado, segundo o 
material a proteger e decorar; betuma orifícios, fendas, mossas ou outras irregularidades, com um 
ferro apropriado; emassa as superfícies com betumadeiras; passa -as à lixa, decorrido o respetivo 
período de secagem, a fim de as deixar perfeitamente lisas; estende as necessárias demãos de 
subcapa e material de acabamento; verifica a qualidade do trabalho produzido; cria determinados 
efeitos ornamentais, quando necessários; por vezes, orçamenta trabalhos da sua arte, assenta e 
substitui vidros e forra paredes, lambris e tetos com papel pintado;

3.3 — Assistente Operacional (Serralheiro Mecânico) — Repara ou procede à manutenção de 
vários tipos de máquinas, motores e outros conjuntos mecânicos, utilizando ferramentas manuais e 
máquinas -ferramentas; examina os conjuntos que apresentam deficiências de funcionamento, para 
localizar os defeitos e determinar a sua natureza; desmonta o aparelho, inteira ou parcialmente, 
para tirar as peças danificadas ou gastas; repara ou fabrica as peças necessárias para substituir 
as peças defeituosas; monta as várias peças, fazendo eventualmente retificações para que se 
ajustem exatamente; efetua as verificações e ou ensaia o conjunto mecânico reparado, utilizando 
instrumentos de medida ou de ensaio apropriados, procedendo às afinações necessárias; pode 
desmontar, reparar e montar peças ou conjuntos de sistemas hidráulicos ou hidropneumáticos, afina 
o seu funcionamento utilizando ferramentas de precisão, como manómetros de baixa e alta pressão 
e válvulas de caudal de óleo; solda determinadas peças, utilizando o processo conveniente; pode 
ocupar -se da montagem e operar um tipo particular de máquinas -ferramentas;

3.4 — Assistente Operacional (Vigilância/Apoio) — Presta apoio a tarefas de natureza ope-
rativa em áreas diversas; Exerce vigilância de instalações municipais, parques infantis e escolas, 
sendo responsável pelos bens e equipamentos e assegurando a verificação de todas as condições 
básicas de segurança, a fim de prevenir a ocorrência de eventuais acidentes; Cuida dos utilizado-
res de menor idade e participa superiormente as ocorrências; Regista entradas e saídas; Elabora 
relatórios sobre a atividade desenvolvida em cada período;

3.5 — Assistente Operacional (Lavador de Viaturas) — Limpa e lava viaturas de remoção; 
limpa a viatura interiormente utilizando vassoura, escovas ou aspirador e, consoante os casos, 
mangueira ou esfregão com água e detergente; coloca a viatura sobre um elevador adequado e 
aciona o respetivo comando para levar à altura conveniente; lava a parte inferior do estrado com um 
jato de água e raspa -o, se necessário, para retirar a lama; Aplica, quando solicitado, uma camada 
de parafina para proteção da estrutura metálica; Baixa o elevador e lava a viatura na parte superior 
com água sob pressão ou com um balde; Lava a viatura com uma esponja embebida em água e 
detergente; Lava novamente a viatura com água limpa e seca -a; Lava exteriormente o motor com 
água e petróleo;

3.6 — Assistente Operacional (Carpinteiro de Limpos) — Executa trabalhos em eucalipto, pi-
nheiro, castanho, tola e câmbala, através dos moldes que lhe são apresentados; analisa o desenho 
que lhe é fornecido ou procede ele próprio ao esboço do mesmo, risca a madeira de acordo com as 
medidas; serra e topia as peças, desengrossando -as, lixa e cola material, ajustando as peças numa 
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prensa; assenta, monta e acaba os limpos nas obras, tais como portas, rodapés, janelas, caixilho, 
escadas, divisórias em madeira, armações de talhados e lambris; procede a transformações das 
peças a partir de uma estrutura velha para uma nova, e repara -as;

3.7 — Assistente Operacional (Canalizador) — Executa canalizações em edifícios, instalações 
industriais e outros locais, destinados ao transporte de água ou esgotos; corta e rosca tubos e 
solda tubos de chumbo, plástico, ferro, fibrocimento e materiais afins; executa redes de distribuição 
de água e respetivos ramais de ligação, assentando tubagens e acessórios necessários; executa 
outros trabalhos similares ou complementares dos descritos; instrui e supervisiona no trabalho dos 
aprendizes e serventes que lhe estejam afetos.

4 — As funções correspondentes aos referidos postos de trabalho, constantes do Mapa 
de Pessoal, aprovado no órgão executivo em reunião n.º 3/2019, de 06/02/2019, (deliberação 
n.º 58/2019), encontram -se em conformidade com o Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, re-
ferido no artigo 88.º da mesma Lei.

4.1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 81.º da LTFP, a descrição das funções não prejudica a 
atribuição aos trabalhadores de outras que lhes sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as 
quais o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada e que não impliquem desvalori-
zação profissional.

5 — Publicação integral:
5.1 — De acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de 

abril, a publicação integral será também efetuada na Bolsa de Emprego Público (BEP), acessível 
em www.bep.gov.pt e no sítio da internet do Município de Setúbal.

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/GAP, de 20 de outubro.

19 de julho de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
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