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FREGUESIA DE PARANHOS
Aviso (extrato) n.º 16024/2020
Sumário: Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na
carreira/categoria de assistente operacional na área de motorista de pesados de passageiros e transporte de crianças por tempo indeterminado.

Procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Freguesia de
Paranhos para a carreira/categoria de Assistente Operacional na área de motorista de pesados
de passageiros e transporte de crianças.

Ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, conforme o preceituado nos artigos 30.º e 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, (LGTFP) Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, e por deliberação de 22 de setembro de 2020 da Junta de
Freguesia, torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis contados da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum
para constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, para preenchimento de um posto de trabalho previsto
e não ocupado no mapa de pessoal da Freguesia de Paranhos.
1 — Local de trabalho: Área da Freguesia de Paranhos e, no exercício da condução de veículos, nos locais que lhe forem determinados.
2 — Caracterização do posto de trabalho: As características constantes do anexo à LGTFP
referido na alínea c), do n.º 1 do artigo 88.º, conjugado com a alínea a). do n.º 1 do artigo 86.º,
competindo-lhe a condução de pesados de passageiros e transporte de crianças; a condução de
veículos ligeiros propriedade da Freguesia de Paranhos em função das necessidades pontuais surgidas no serviço; assegurar o bom estado e conservação dos veículos, procedendo à sua limpeza
e zelando pela sua manutenção, abastecimento de combustível e as providencias necessárias com
vista a reparações, revisões e inspeções dos veículos:
Referência: 01-AO/2020 — 1 (um) posto de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional para motorista de pesados de passageiros e transporte de crianças, para desempenho de
funções nos serviços da Freguesia de Paranhos.
3 — Nível habilitacional exigido: A escolaridade obrigatória, de acordo com a data de nascimento
do candidato. Não é substituível o nível de habilitação exigido por formação ou experiência profissional.
4 — Publicação: Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019,
de 30 de abril; o presente aviso será publicado na Bolsa de Emprego Publico, acessível em
www.bep.gov.pt, e na página eletrónica da Freguesia de Paranhos em www.jfparanhos-porto.pt.
23 de setembro de 2020. — O Presidente da Junta, Alberto Amaro Guedes Machado.
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