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 MUNICÍPIO DE POMBAL

Aviso (extrato) n.º 7686/2020

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho de 
assistente técnico, área de manutenção de equipamentos/eletromecânica, modalidade 
de contrato por tempo indeterminado.

1 — Torna -se público que, tendo -se verificado, após publicação anterior efetuada nos exatos 
termos da presente, a situação prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 
de 30 de abril, e para os efeitos conjugados do n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LGTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, 
com o disposto na alínea a) do n.º 1 e no n.º 5, ambos do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 
de 30 de abril, que por meu despacho, de 26 -04 -2019, ante deliberação tomada na reunião do 
Órgão Executivo Câmara Municipal, de 12 -04 -2019, se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) 
dias úteis, contados da data da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento 
concursal comum, para ocupação de 1 (um) posto de trabalho de Assistente Técnico — área de 
Manutenção de Equipamentos/Eletromecânica, para a Unidade de Saneamento, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, previsto e não ocupado no 
Mapa de Pessoal deste Município.

2 — Descrição genérica das funções: as constantes no Anexo à Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LGTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, 
conforme n.º 2 do artigo 88.º, às quais corresponde o grau 2 de complexidade funcional — “Funções 
de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas 
e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais 
e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços.”.

2.1 — Caraterização do posto de trabalho de acordo com o respetivo Perfil de Compe-
tências: Põe em funcionamento, opera e manuseia vários tipos de equipamentos industriais, 
nomeadamente electrobombas, motores, agitadores, centrífugas, geradores, electroválvulas 
e outros associados ao funcionamento da ETA, EE e ETAR, garantindo a sua limpeza e manu-
tenção de primeira linha, de forma a assegurar a otimização e eficiência do sistema, com vista 
à obtenção de ganhos de produtividade e prevenção de avarias; Efetua limpezas e calibrações 
promovendo o perfeito funcionamento de equipamentos de controlo e medida, nomeadamente 
manómetros, amperímetros, medidores de caudal, medidores de pH, oxigénio dissolvido, amónia, 
cloro e regista os dados obtidos; Opera, manobra e doseia os diversos aparelhos e reagen-
tes destinados a tratamento de águas limpas e residuais, como sejam doseadores de cloro, 
polieletrolito, cal e outros, baseando -se em especificações estabelecidas; Recebe instruções 
superiores sobre o funcionamento ou alterações a introduzir na instalação; Ensaia e executa 
testes para se certificar do perfeito estado de funcionamento do equipamento e controla as 
margens de segurança, detetando e corrigindo eventuais deficiências; Colabora em reparações 
e na manutenção da instalação, corrigindo anomalias mecânicas e elétricas; Monitoriza, opera, 
regula e coordena o funcionamento dos equipamentos associados a uma ou mais instalações 
de captação, tratamento e elevação de águas limpas ou residuais (ETA, ETAR ou EE), a partir 
de uma sala de controlo; Implementa rotinas e métodos de trabalho, na operação dos equipa-
mentos por forma a otimizar o processo de funcionamento e/ou tratamento, utilizando materiais 
e ferramentas adequadas à execução dos trabalhos, de acordo com as normas de segurança, 
saúde e ambiente e regulamentos específicos em vigor; Comunica superiormente alterações 
e anomalias ocorridas.

3 — Nível habilitacional exigido: Titularidade do 12.º ano de escolaridade ou de curso profissional 
que lhe seja equiparado, correspondente ao grau 2 de complexidade funcional, conforme alínea b) 
do n.º 1 do artigo 86.º da LGTFP, não havendo possibilidade de substituição do nível habilitacional 
por formação ou experiência profissional.

4 — Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, 
informa -se que a publicação integral do procedimento concursal será efetuada na bolsa de emprego 
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público, em www.bep.gov.pt, e na página eletrónica do Município de Pombal, em www.cm -pombal.
pt/municipio/recursos -humanos/concursos -de -pessoal -2020/, e ainda, por extrato, num jornal de 
expansão nacional.

6 de março de 2020. — O Presidente da Câmara Municipal de Pombal, Diogo Alves Mateus, Dr.
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