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 MUNICÍPIO DE CASCAIS

Aviso n.º 1378/2021

Sumário: Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e 
categoria de assistente operacional na área funcional de jardineiro.

Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de trabalhadores em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria 
de assistente operacional (área funcional jardineiro), para exercício de funções na Divisão de 
Gestão da Estrutura Verde (DGEV).

1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Lei da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (doravante LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação vigente, 
e do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril (doravante Portaria), torna -se público que, 
por deliberação da Câmara Municipal de Cascais 7 de julho de 2020, que recaiu sobre a proposta 
n.º 666/2020, se encontra aberto pelo prazo de dez (10) dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República, procedimento concursal para constituição de reserva de 
recrutamento de trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para a carreira e categoria de assistente operacional (área funcional jardineiro), para 
exercício de funções na Divisão de Gestão da Estrutura Verde (DGEV).

2 — Caracterização dos postos de trabalho:
Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou jardins públicos, 

sendo responsável por todas as operações inerentes ao normal desenvolvimento das culturas e à 
sua manutenção e conservação; procede à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; 
quando existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, bolbos, porta -enxertos, arbustos, 
árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para propagação, preparando os viveiros, cravando -os 
e compondo -os adequadamente; procede igualmente à sementeira, plantação, transplantação, 
enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamentos fitossanitários, podendo eventualmente 
realizar ensaios para criar novas variedades de plantas; opera com diversos instrumentos.

3 — Requisitos habilitacionais: escolaridade mínima obrigatória.
4 — Nos termos 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 publicitação integral do procedimento será efetuada em www.bep.gov.pt e no sítio 
da Internet do Município de Cascais, em www.cascais.pt/sub -area/recursos -humanos/.

11 de janeiro de 2021. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, Fátima de 
Almeida.
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