
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201904/0679

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Peniche

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Grau de Complexidade: 1

Remuneração: Aplicável nos termos legais.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Exerce funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, 
enquadradas em diretivas definidas, na área de atuação da respetiva unidade 
orgânica, executando tarefas de apoio indispensáveis ao funcionamento dos 
serviços, podendo comportar esforço físico, no âmbito da educação, 
nomeadamente: assegurar a limpeza, arrumação, manutenção, conservação e 
boa utilização das instalações, incluindo o espaço de refeitório, bem como do 
material e equipamento necessário ao desenvolvimento do processo educativo; 
efetuar, no interior e exterior, tarefas indispensáveis ao funcionamento dos 
serviços, podendo incluir a condução de viaturas automóveis ligeiras de 
passageiros; assegurar o atendimento e encaminhamento de utilizadores da 
escola e controlar entradas e saídas; garantir o respeito e cumprimento das 
normas de funcionamento e regras de boa conduta cívica, moral e social, de 
acordo com a idade e estado de desenvolvimento da criança; prestar apoio e 
assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, 
acompanhar a criança ou o aluno a unidades de prestação de cuidados de 
saúde; apoiar os docentes na concretização e dinamização das atividades 
educativas e socioeducativas, bem como acompanhar as crianças e alunos 
durante o período de funcionamento dos estabelecimentos de educação e 
ensino; acompanhar as crianças e alunos em transportes, passeios, visitas de 
estudo ou outras atividades; prestar cuidados de higiene pessoal às crianças e 
auxiliá-las nestas tarefas, de acordo com a idade e estado de desenvolvimento 
da criança; prestar apoio específico a crianças e alunos com necessidades 
educativas especiais, promovendo um ambiente educativo inclusivo; acompanhar 
as crianças e alunos durante o período de funcionamento dos estabelecimentos 
de educação e ensino, incluindo as atividades de animação e apoio à família do 
pré-escolar, componente de apoio à família do 1.º CEB, ocupação de tempos 
livres e ateliers de responsabilidade municipal; no âmbito do serviço de Refeições 
Escolares, acompanhar as crianças e alunos no período das refeições, 
promovendo o convívio e as múltiplas aprendizagens em que as crianças vão 
conquistando uma importante competência - saber estar à mesa de acordo com 
as regras sociais; preparar o espaço e a palamenta para utilização dos utentes; 
proceder ao empratamento das refeições de acordo com as especificidades do 
local.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: 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 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
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: Habilitação Ignorada

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Peniche

3 Largo do Município 2520239 PENICHE Leiria                    
             

Peniche                
                

Total Postos de Trabalho: 3

Formalização das Candidaturas

Formação Grande Grupo Área de Estudo Área de Educação e 
Formação

Programas/conteudos

Compatível com o 
conteúdo funcional 
descrito.

Educação Educação - diversos Educação - diversos Educação - diversos

Outros Requisitos: – Posse de título de habilitação legal para conduzir (Carta de condução) veículos 
da categoria B.

Envio de Candidaturas para: pessoal@cm-peniche.pt

Contacto: 262780100/ extensão 383

Data Publicitação: 2019-04-23

Data Limite: 2019-05-08

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Não aplicável

Texto Publicado em Jornal Oficial: Não aplicável

Observações

Os interessados deverão enviar a sua candidatura por email com os seguintes documentos:
- CV
- Comprovativos de Habilitações Académicas, de Experiência Profissional e de Formação Profissional
- Declaração de Vínculo
- Motivação para esta Oferta
Na página da CMP, encontra-se um Requerimento próprio para Ofertas de Mobilidade Interna, no link abaixo indicado :
http://www.cm-peniche.pt/Procedimentos-Concursais--Mobilidade

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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