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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 21388/2022

Sumário: Procedimento concursal comum para três postos de trabalho, em regime de contrato de 
trabalho por tempo indeterminado, para a carreira e categoria de assistente operacio-
nal — Serviço de Limpeza de Edifícios.

Procedimento concursal comum para 3 postos de trabalho em regime
de contrato de trabalho por tempo indeterminado,

para a carreira e categoria de Assistente Operacional — Serviços de Limpeza de Edifícios

Faz -se público que, nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, e do 
artigo 11.º da Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro, por Despacho da Sr.ª Vereadora com com-
petências delegadas na gestão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Ponta Delgada, 
datado de 26 de agosto de 2022, se encontra aberto, pelo prazo de dez (10) dias úteis, a contar 
da data de publicação do presente extrato no Diário da República, procedimento concursal comum 
para preenchimento de 3 (três) postos de trabalho, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para a carreira/categoria assistentes Operacionais — área de 
recrutamento — Serviço de limpeza de edifícios municipais — Subunidade Orgânica de Recursos 
Humanos

1 — Caracterização de funções:
Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas 

gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio ele-
mentares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço 
físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, proce-
dendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos No âmbito funcional inclui -se, 
nomeadamente, higienização e limpeza de instalações municipais.

2 — Forma e prazo de apresentação candidaturas: as candidaturas deverão ser formalizadas, 
por e -mail para o seguinte endereço eletrónico recrutamento.rh@mpdelgada.pt em conformidade 
com o n.º 1 do artigo 13.º da Portaria 233/2022, de 9 de setembro, no prazo de 10 dias úteis con-
tados da data da publicação do aviso publicado por extrato na 2.ª série do Diário da República e 
do aviso integral publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP).

A informação referida será, ainda, publicitada no site oficial desta Câmara Municipal 
(www.cm-pontadelgada.pt), em/Recursos Humanos/Procedimentos Concursais.

24 de outubro de 2022. — O Presidente, Pedro do Nascimento Cabral.

315812937 


