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AVISO (extracto) 
- Publicado no Diário da República, 2.ª Série – n.º 24, de 3 de Fevereiro de 2011 – 

 

1. Nos termos dos nºs 2 a 4 do artigo 6.º, nºs 1 e 3 do artigo 9.º e artigo 50.º, todos da Lei n.º 

12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, torna-se 

público que, por decisão da Junta de Freguesia de Covas, do concelho de Vila Nova de 

Cerveira, de 31 de Agosto de 2010, se encontra aberto o procedimento concursal comum 

para preenchimento de um posto de trabalho, na carreira geral de Assistente 

Operacional, na categoria de Assistente Operacional, na modalidade de Contrato de 

Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, previsto e não ocupado no 

Mapa de Pessoal da Freguesia de Covas.  

2. Prazo para apresentação das candidaturas: 10 dias úteis, a contar da data da publicação do 

aviso no Diário da República.  

3. Caracterização dos postos de trabalho (áreas de actividade): 

Exercício das funções correspondentes à categoria de Assistente Operacional, da carreira geral 

de Assistente Operacional, tal como descrito no Anexo referido no n.º 2 do artigo 49.º da 

Lei n.º 12 – A/2008 de 27 de Fevereiro, nomeadamente: 

a) Exercício de funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, 

enquadradas em directivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis; 

b)  Execução de tarefas elementares de apoio, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos 

e serviços, podendo comportar esforço físico; 

c) Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 

procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

4. Local de trabalho: Toda a área geográfica da Freguesia de Covas. 

5. Nível habilitacional exigido: não sendo admitida a possibilidade de substituição do nível 

habilitacional por formação ou experiência profissional, os candidatos ao presente 

procedimento concursal deverão ter frequentado, com aproveitamento, o 6º ano de 

escolaridade. 

 

16 de Dezembro de 2010 – O Presidente da Junta de Freguesia de Covas, Rui Esteves. 

 


