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I. DADOS DO ÓRGÃO OU SERVIÇO 

Entidade: Freguesia de São Teotónio 

Morada: Rua Luís de Camões, 7630 – 634 São Teotónio 

Telefone/Fax: 283 958 218/ 283 958 344  

E-mail: j.f.s.teotonio@mail.telepac.pt  

 

II. DADOS DO POSTO DE TRABALHO 

Área funcional: Serviços Exteriores 

Carreira: Assistente Operacional         Categoria: Assistente Operacional 

Superior hierárquico: Órgão Executivo 

 

Conteúdo Funcional da Carreira: (conforme anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º do 

anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho) 

 

“Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem 

definidas e com graus de complexidade variáveis; Execução de tarefas de apoio elementares, 

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico; 

Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando 

necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.” 

 

Objetivo da função: Assegurar a limpeza e manutenção dos espaços públicos da 

Freguesia. 

Tarefas: 

 Prestar apoio em pequenos trabalhos de construção civil; 

 Reparação e manute  nção de pavimentos 

 Realizar os trabalhos de carpintaria; 

 Realizar os trabalhos de manutenção de caminhos e limpeza de bermas; 

 Limpeza e manutenção de edificios e espaços públicos da Freguesia; 

 Efetuar o cultivo, limpeza e manutenção dos espaços verdes da freguesia; 

 Prestar apoio nos serviços cemiteriais (inumações, exumações e transladações); 

 Zelar pela correta utilização, manutenção e armazenamento das máquinas e 

equipamentos sob a sua responsabilidade 

 Apoiar os órgãos autárquicos; 
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 Apoio a projetos e outras atividades desemvolvidas pela Freguesia;   

 Realizar as tarefas enquadradas no conteúdo funcional de grau 1. 

 

Local de trabalho: área geográfica/territorial da Freguesia 

Horário de trabalho: 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.  

 

Equipamento e Instrumentos de Trabalho 

 Máquinas e equipamentos inerentes às funções desempenhadas; 

 Material e equipamento de limpeza e manutenção;   

 Equipamentos de proteção individual; 

 Outros necessários para o exercício das funções.  

 

Relacionamentos e Interlocutores habituais 

 Superiores 

 Colegas 

 Público em geral 

 

III. FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA 

 

Habilitações Académicas: escolaridade mínima de acordo com a idade. 

 

» Fatores facilitadores da adaptação 

Experiência Profissional: Na área do posto de trabalho. 

Formação Profissional: Não exigível. 

 

IV. COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 

 

Competências Essenciais: 

Realização e Orientação para Resultados: capacidade para concretizar com eficácia 

e eficiência os objetivos do serviço e as tarefas que lhe são solicitadas. 

 

Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: realiza com empenho as 

tarefas que lhe são distribuídas; estabelece normalmente prioridades na sua ação, 

centrando-se nas atividades com maior valor para o serviço; compromete-se com os 

objetivos e é perseverante no alcançar das metas; gere adequadamente o seu tempo 

de trabalho, preocupando-se em cumprir os prazos estipulados para as diferentes 

atividades. 
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Orientação para o Serviço Público: capacidade para exercer a sua atividade 

respeitando os princípios éticos e valores do serviço público e do setor concreto em que 

se insere, prestando um serviço de qualidade.  

 

Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: assume os valores e 

regras do serviço, atuando com brio profissional e promovendo uma boa imagem do 

setor que representa; tem, habitualmente, uma atitude de disponibilidade para com os 

diversos utentes do serviço e procura responder às suas solicitações; no desempenho 

das suas atividades, trata de forma justa e imparcial todos os cidadãos; age respeitando 

critérios de honestidade e integridade, assumindo a responsabilidade dos seus atos. 

 

 

Orientação para a Segurança: capacidade para compreender e integrar na sua 

atividade profissional as normas de segurança, higiene, saúde no trabalho e defesa do 

ambiente, prevenindo riscos e acidentes profissionais e/ou ambientais. 

 

Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: cumpre normas e 

procedimentos estipulados para a realização das tarefas e atividades, em particular as 

de segurança, higiene e saúde no trabalho; emprega sistemas de controlo e verificação 

para identificar eventuais anomalias e garantir a sua segurança e a dos outros; tem um 

comportamento profissional cuidadoso e responsável de modo a prevenir situações que 

ponham em risco pessoas, equipamentos e o meio ambiente, e utiliza veículos, 

equipamentos e materiais com conhecimento e segurança. 

 

Responsabilidade e Compromisso com o Serviço: capacidade para compreender e 

integrar o contributo da sua atividade para o funcionamento do serviço, desempenhando 

as suas tarefas e atividades de forma diligente e disponível. 

 

Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: compreende a importância 

da sua função para o funcionamento do serviço e procura responder às solicitações que 

lhe são colocadas; responde com prontidão e disponibilidade às exigências 

profissionais; é cumpridor das regras regulamentares relativas ao funcionamento do 

serviço, nomeadamente horários de trabalho e reuniões; trata a informação confidencial 

a que tem acesso, de acordo com as regras jurídicas, éticas e deontológicas do serviço. 

 

Competências Desejáveis ao Posto de trabalho: 

Organização e Método de Trabalho: capacidade para organizar a sua atividade, definir 

prioridades e realizá-la de forma metódica. 

Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: verifica, previamente, as 

condições necessárias à realização das tarefas; segue as diretivas e procedimentos 

estipulados para uma adequada execução do trabalho; reconhece o que é prioritário e 

urgente, realizando o trabalho de acordo com esses critérios, e mantém o local de 

trabalho organizado, bem como os diversos produtos e materiais que utiliza. 
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Trabalho de equipa e cooperação: Capacidade para se integrar em equipas de 

trabalho e cooperar com outros de forma ativa. 

Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: integra-se em equipas de 

trabalho, dentro e fora do seu contexto habitual; tem habitualmente uma atitude 

colaborante nas equipas de trabalho em que participa; partilha informações e 

conhecimentos com os colegas e disponibiliza-se para os apoiar, quando solicitado, e 

contribui para o desenvolvimento ou manutenção de um bom ambiente de trabalho. 

 

As competências acima mencionadas foram extraídas da lista que consta na Portaria 

n.º 359/2013, de 13 de dezembro, referente ao Assistente Operacional. 

 

 

 

 

 


