
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202201/0408

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Juntas de Freguesia

Orgão / Serviço: Junta de Freguesia de Moreira

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Grau de Complexidade: 1

Remuneração: A detida pelo trabalhador na carreira/categoria no seu organismo de origem

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Área funcional: Coveiro
Descrição da Função: “Proceder à limpeza do cemitério; proceder a inumações, 
exumações e demais serviços da competência de coveiro; Zelar pelo bom 
funcionamento das instalações; Proceder à limpeza e conservação dos 
arruamentos e canteiros; sacha; monda aduba; rega; e aplicar herbicidas ou 
pesticidas de forma a assegurar o normal crescimento das plantas e árvores; 
Proceder à lavagem de vias públicas e remoção de ervas; Assegurar todas as 
ações necessárias ao bom funcionamento dos serviços que necessitem a sua 
colaboração”. 
Competências: Realização e orientação para resultados; Orientação para o 
serviço público; Organização e Método de Trabalho; Relacionamento 
Interpessoal; Tolerância à pressão e contrariedades; Conhecimentos 
especializados e experiência

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

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Junta de Freguesia 
de Moreira

1 Rua do Divino Salvador 
de Moreira, 160 - 
Moreira

4470105 MAIA Porto                    
              

Maia                     
              

Total Postos de Trabalho: 1
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Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo indeterminado;
Integrados na carreira de Assistente Operacional;
Escolaridade Obrigatória 
Pertencentes ao mapa de pessoal de outro Organismo Público.

Envio de Candidaturas para: Rua Divino Salvador de Moreira, 160, 4470-105 Moreira – Maia/geral@jf-
moreira.pt

Contacto: Contactar: 229 478 400

Data Publicitação: 2022-01-18

Data Limite: 2022-02-01

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Jornal Oficial: Carlos Guilherme Ferreira Moreira, faz público que em cumprimento com o 
deliberado em reunião ordinária de 15/11/2021, a Junta de Freguesia de Moreira 
pretende recrutar, mediante Mobilidade Interna entre Órgãos, na categoria, nos 
termos do disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, publicada em anexo à da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua atual redação, 1 Assistente Operacional - Coveiro. Caracterização do Posto 
de Trabalho: "Proceder à limpeza do cemitério; proceder a inumações, 
exumações e demais serviços da competência de coveiro; Zelar pelo bom 
funcionamento das instalações; Proceder à limpeza e conservação dos 
arruamentos e canteiros; sacha; monda aduba; rega; e aplicar herbicidas ou 
pesticidas de forma a assegurar o normal crescimento das plantas e árvores; 
Proceder à lavagem de vias públicas e remoção de ervas; Assegurar todas as 
ações necessárias ao bom funcionamento dos serviços que necessitem a sua 
colaboração." Caraterização da oferta: Mobilidade na categoria, entre órgãos ou 
serviços. Remuneração: A remuneração será a correspondente à posição 
remuneratória detida pelo candidato selecionado, no seu lugar de origem. 
Requisitos de admissão: a) Ser titular de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado; b) Estar integrado na carreira/categoria de Assistente 
Operacional de funções na área pretendida; Local de trabalho: Na área 
geográfica da Freguesia de Moreira - Maia; Prazo e formalização das 
candidaturas: Prazo: 10 (dez) dias úteis, contados a partir da publicitação do 
presente aviso na BEP (www.bep.gov.pt) e na página eletrónica da Junta de 
Freguesia (www.jf-moreira.pt). Formalização: As candidaturas deverão ser 
apresentadas no prazo estabelecido para o efeito através de um dos seguintes 
meios: • Entregue na Secretaria da Junta de Freguesia de Moreira, de 2ª a 6ª 
feira, entre as 9h00 e as 12h00 ou das 14h00 às 17h00, sita na Rua Divino 
Salvador de Moreira, 160, 4470-105 Moreira – Maia; • Envio por correio 
registado com aviso de receção para Junta de Freguesia de Moreira, Rua Divino 
Salvador de Moreira, 160, 4470-105 Moreira – Maia; • Envio por correio 
eletrónico para geral@jf-moreira.pt (no Assunto deverá indicar “Candidatura à 
Oferta de Mobilidade entre Orgãos_Assistente Operacional) ” A candidatura deve 
ser acompanhada dos seguintes documentos, sob pena de exclusão: a) 
Requerimento dirigido ao Presidente do Júri (elaborado pelo próprio candidato), 
com a menção expressa da modalidade de vínculo de emprego público que 
detém, a categoria, a remuneração que aufere, e ainda o contato telefónico e do 
endereço de correio eletrónico disponíveis; b) Declaração emitida pelo serviço 
público de origem, devidamente atualizada da qual conste: a modalidade de 
vínculo de emprego público, a descrição das atividades/funções que atualmente 
executa, as últimas duas menções de avaliação de desempenho e a identificação 
da carreira/categoria em que se encontra inserido, com a identificação da 
respetiva remuneração reportada ao nível e posição remuneratória auferidos; c) 
Curriculum vitae profissional; d) Documento comprovativo das habilitações 
literárias e profissionais. Composição do júri: Presidente: Albino Braga da Costa 
Maia Vogais Efetivos: Alcídia Maria Vinhas Moreira de Castro que substitui o 
Presidente nas suas faltas e impedimentos e Joaquim Carlos Pimenta Moreira da 
Silva Vogais Suplentes: Ângelo Miguel Costa Augusto e Joana Sofia Sousa Moura 
Seleção dos Candidatos: A seleção dos candidatos será efetuada com base na 
análise do curriculum vitae profissional, complementada com entrevista 
profissional de seleção. A análise curricular tem caracter eliminatório, pelo que 
apenas os candidatos admitidos serão convocados para realização da entrevista 
profissional de seleção. Publicitação da mobilidade: O presente aviso será 
publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e na página 
eletrónica da Junta de Freguesia (www.jf-moreira.pt)

Observações

A Junta de Freguesia de Moreira irá tratar os Dados Pessoais dos candidatos, em conformidade com o Regulamento de Proteção de 
Dados (EU) 2016/679, e na medida do adequado, pertinente e limitado ao que for necessário no âmbito do presente 
procedimento.   
Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam-se as normas constantes da legislação atualmente em vigor.
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