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 MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

Aviso (extrato) n.º 1011/2023

Sumário: Abertura de procedimento concursal para assistente operacional (nadador -salvador).

1 — No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho n.º 012/GAP/2021, 
e no cumprimento do disposto no artigo 11.º, da Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro, e dos 
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, e após deliberação favorável em Reunião de Câmara de 13 de outubro de 2022, 
torna -se público que, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, procedimento concursal para 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para ocupação de 
um posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional (nadador -salvador), para 
desempenho de funções no Setor de Desporto, da Divisão de Educação, Ação Social e Desporto, 
previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Alcácer do Sal para o ano 
de 2022.

2 — Caracterização do posto de trabalho: Executar tarefas de apoio às atividades desportivas. 
Executar tarefas de apoio à manutenção técnica de equipamentos. Proceder à lavagem e limpeza 
dos espaços e equipamentos públicos. Proceder à abertura e encerramento das instalações des-
portivas, responsabilizando -se pelos bens e equipamentos. Controlar a utilização das instalações 
desportivas por parte dos utentes. Desempenhar funções de nadador -salvador quando devidamente 
habilitado. Executar outras tarefas de apoio.

3 — Habilitações literárias e profissionais: Escolaridade obrigatória de acordo com a data de 
nascimento do candidato.

4 — Outros requisitos de admissão: Ao nível habilitacional acresce a necessidade de possuir 
curso de nadador -salvador.

5 — Só serão admitidos candidatos que possuam as habilitações exigidas, não sendo possível 
substituí -las por formação ou experiência profissional.

6 — Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 11.º, da Portaria n.º 233/2022, de 9 de setem-
bro, o presente aviso será publicitado, por extrato, na 2.ª série do Diário da República. Na íntegra 
na página eletrónica do Município em www.cm-alcacerdosal.pt, nas instalações do Município e na 
Bolsa de Emprego Público (ww.bep.gov.pt).

27 de dezembro de 2022. — O Vereador dos Recursos Humanos, Manuel Vítor Nunes de Jesus.
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