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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Aviso (extrato) n.º 10355/2019

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preen-
chimento de dois postos de trabalho em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo certo para a carreira e 
categoria de assistente operacional, para exercer funções nos 
Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Santarém.
1 — Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.º da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, (LTFP), aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do disposto no artigo 11.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna público que por despacho de 8 de 
abril de 2019, do Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Santa-
rém, se encontra aberto procedimento concursal comum de recrutamento 
para ocupação de dois postos de trabalho em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo certo, na carreira e categoria de 
assistente operacional, previsto e não ocupado no mapa de pessoal não 
docente do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém)

2 — Local de trabalho: Serviços Centrais do Instituto Politécnico de 
Santarém com sede no Complexo Andaluz 2001 -902 Santarém.

3 — Funções:
1 (um) posto de trabalho para desempenhar as funções de Jardineiro 

(Refª A) Manutenção e construção de espaços verdes públicos ajardi-
nados nomeadamente, mondas, cortes e podas em espécies vegetais, 
regas manuais e semiautomáticas, limpeza do espaço ajardinado e todas 
as operações de manutenção de ferramentas e equipamentos básicos 
utilizados nas operações descritas em epígrafe; Realização de tarefas 
inerentes à Limpeza, afinação e lubrificação do equipamento mecânico; 
Identificação de problemas nos espaços exteriores e consequente comu-
nicação ao respetivo superior hierárquico.

1 (um) posto de trabalho para Manutenção e Conservação das Ins-
talações Equipamentos e Apoio Logístico (Refª B), A função envolve 
todas as tarefas da manutenção preventiva e curativa das instalações e 

equipamentos nomeadamente (sistemas elétricos, sistema de vigilância 
e segurança e de extinção de incêndios, sistema de bombagem e canali-
zações) executadas diretamente ou em apoio de prestadores de serviços. 
Colaborará na montagem de exposições, na execução de estruturas de 
suporte/apoio para as peças e na eletrificação dessas estruturas, dando 
o apoio logístico necessário. Dará ainda apoio logístico a eventos, na 
preparação das salas, montagem/desmontagem, transporte de mobiliário.

4 — Remuneração: 4.ª posição remuneratória da categoria de assis-
tente operacional, nível 4 da tabela remuneratória única, à qual corres-
ponde o montante pecuniário de (euro) 635,07 (base remuneratória na 
Administração Pública).

5 — Duração do contrato: 1 ano, eventualmente renovável por perío-
dos iguais até atingir a duração máxima de 3 anos.

6 — Requisitos de admissão: Escolaridade obrigatória ou experiência 
profissional comprovada e requisitos gerais de admissão previstos no 
artigo 17.º da LTFP.

7 — Critérios de seleção: Avaliação Curricular e Entrevista Profis-
sional de Seleção.

8 — Prazo de formalização das candidaturas: 10 dias úteis contados 
a partir do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário 
da República e na BEP.

9 — Forma — Preenchimento de formulário próprio disponibilizado 
na página eletrónica do Instituto Politécnico de Santarém (https://www.
ipsantarem.pt/pt/1650 -2/concursos/) e formalizada através da entrega 
neste Instituto, até final do prazo do concurso, dos documentos referidos 
no aviso de abertura do concurso.

10 — Publicitação: O Aviso integral a que se refere este extrato 
encontra -se publicado na Bolsa de emprego público (BEP) e no en-
dereço eletrónico do Instituto Politécnico de Santarém (https://www.
ipsantarem.pt/pt/1650 -2/concursos/), e ainda em forma de extrato num 
jornal de expansão nacional.

30 de maio de 2019. — A Administradora, Teresa de Jesus Iria Sal-
vador.

312344954 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E. P. E.

Declaração de Retificação n.º 534/2019

Por ter saído com inexatidão a publicação inserta no Diário da Re-
pública 2.ª série, n.º 94, de 16 de maio de 2019, Deliberação (extrato) 

n.º 592/2019, retifica -se que onde se lê «Marta Quintas Lopes Campos 
Serra […] desde 21 de maio de 2018» deve ler -se «Marta Quintas Lopes 
Campos Serra […] desde 16 de abril de 2019».

2019/05/30. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques 
Tavares Valente.

312343739 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Aviso n.º 10356/2019
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna -se pública a lista 
unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas instalações desta 
entidade e publicada na página eletrónica em www.cm -albufeira.pt, do 
procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preen-
chimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de técnico supe-
rior, atividade de direito, aberto pelo aviso n.º 7321/2017, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 125, de 30 de junho de 2017, a qual 
foi homologada por meu despacho, de 28 de maio de 2019.

Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho 
de 7/03/2018.

29 de maio de 2019. — A Vice -Presidente, Ana Pífaro.
312339202 

 MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA

Declaração de Retificação n.º 535/2019
Abertura de procedimento concursal comum para a constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
para 1 (um) lugar de técnico superior — Área de engenharia florestal
Procedimento concursal para o preenchimento de um posto de tra-

balho da carreira/categoria de Técnico Superior — área de engenharia 
florestal, conforme caracterização no mapa de pessoal e disposição legal, 
retifica -se os pontos n.os 1, 2, 11, 13.4 e 14.3 do Aviso n.º 8148/2019, 
publicado na 2.ª série n.º 90 de 10 de maio, devendo as referências feitas 
à Portaria n.º 83 -A/2019, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, reportarem -se para a Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, com base no seu artigo 48.º

22 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Fernando 
Manuel Tinta Ferreira.

312338677 


