
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201810/0120

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:

Assistente Operacional no Setor de Educação (área escolar) — DAF

Funções correspondentes ao grau 1 de complexidade funcional, e descritas no 
mapa de pessoal desta Câmara Municipal, designadamente: 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. Compete-lhe, no exercício das suas funções, designadamente:
• Assegurar a supervisão de espaços de convívio, como recreios, cantina, entre 
outros, rentabilizando momentos de interação entre os alunos como 
oportunidade de promoção de comportamento social, moral e cívico; 
promovendo atividades de animação sociocultural, prevenindo desta forma, 
problemas e comportamento; e aplicando técnicas de gestão de conflitos, 
sempre que necessário.
• Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e jovens na escola.

• Assegurar o atendimento e encaminhamento de utilizadores da escola e 
controlar entradas e saídas.
• Colaborar em atividades de enquadramento de crianças e jovens, 
nomeadamente no âmbito da animação socioeducativa e de apoio à família
• Providenciar a limpeza, arrumação e conservação das instalações e 
equipamentos escolares.

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.

Habilitação Literária: Habilitação Ignorada

Locais de Trabalho

1



Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Peniche

2 Largo do Município 2520239 PENICHE Leiria                    
             

Peniche                
                

Total Postos de Trabalho: 2

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

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

Contacto: 262780100/ extensão 383

Data Publicitação: 2018-10-03

Data Limite: 2018-10-18

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 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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