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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE RESENDE

Aviso (extrato) n.º 15212/2019

Sumário: Procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para ocupação de quatro postos de trabalho vagos 
no mapa de pessoal 2019 do Município de Resende, da categoria/carreira de assisten-
tes operacionais (motoristas de transportes coletivos).

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º (Anexo) da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, na versão atual, faz  -se público que, por meu 
Despacho n.º 41/2019 de 09 de setembro na sequência das deliberações do Órgão Executivo 
de 21/08/2019, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados da data da publicação 
deste aviso, por extrato, na 2.ª série do Diário da República, procedimento concursal comum, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para ocupação 
de QUATRO postos de trabalho vagos no Mapa de Pessoal 2019 do Município de Resende, da 
categoria/carreira de Assistentes Operacionais (Motoristas de Transportes Coletivos).

Entidade responsável pela realização do procedimento concursal: Município de Resende.
Caraterização dos postos de trabalho: Assistente Operacional — Motorista de Transportes 

Coletivos: «Com base nas instruções de serviço e tendo em consideração os regulamentos em 
vigor e as regras correntes, compete predominantemente as seguintes tarefas: Conduzir autocarros 
de transportes de passageiros, segundo percursos preestabelecidos, atendendo, designadamente, 
à segurança e comodidade daqueles; Parar o autocarro, segundo indicação sonora de dentro do 
veículo ou por observação dos sinais feitos nas paragens, a fim de permitir a entrada e saída de 
passageiros; Preencher e entregar diariamente no setor de transportes o boletim diário de viatura, 
mencionando o tipo de serviço, quilómetros efetuados e combustível introduzido; Tomar as provi-
dências necessárias com vista à reparação do veículo, em caso de avaria ou acidente; Assegurar 
o bom estado de funcionamento do veículo junto do setor dos transportes».

Nível habilitacional exigido: Escolaridade obrigatória, variável em função da data de nascimento.
Requisitos Especiais:

a) Carta de condução com as Categorias C, C1, D e D1;
b) Certificado/Cartão de Motorista de Transporte Coletivo de Crianças.

A publicação integral do presente aviso de abertura encontra -se publicitada na BEP (Bolsa de 
Emprego Público) e no sítio da Internet do Município de Resende.

10 de setembro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. M. Garcez Trindade.
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