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 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU

Aviso (extrato) n.º 16132/2020

Sumário: Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 
público, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado, para provimento de um posto de trabalho.

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas

por tempo indeterminado, para provimento de 1 (um) posto de trabalho

1 — Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas, doravante designada LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
na sua atual redação e atendendo à deliberação do Conselho de Administração destes Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu, na reunião de 18 de maio de 2020, encontra-
-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia útil da publicação integral do presente 
aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento do 
seguinte posto de trabalho:

1 (um) posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional (Eletricista).

1.1 — Nível Habilitacional exigido: Titularidade de Escolaridade Obrigatória, sendo igualmente 
necessário a posse de Carteira Profissional de Eletricista ou Curso de Eletricista.

1.2 — Requisitos legais especialmente previstos para a titularidade da categoria: apenas poderá 
ser candidato ao procedimento quem seja titular do nível habilitacional. Os candidatos possuidores 
de habilitações literárias obtidas em país estrangeiro, sob pena de exclusão, deverão apresentar, 
em simultâneo, documento comprovativo das suas habilitações correspondente ao reconhecimento 
das habilitações estrangeiras previstas pela legislação portuguesa aplicável.

2 — Caracterização do posto de trabalho, em conformidade com o estabelecido no mapa de 
pessoal aprovado:

Leitura e interpretação de desenhos, esquemas e especificações técnicas; Proceder à exe-
cução de instalações elétricas de baixa tensão (iluminação, força motriz, sinalização), montar os 
equipamentos de medida e de controlo e outra aparelhagem elétrica; Efetuar ensaios e afinações, 
utilizando aparelhagem eletrónica de medida e ensaio; Assegurar a manutenção, conservação e 
reparação de todo o equipamento elétrico e eletromecânico de todas as instalações dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu, localizando e determinando as deficiências nas 
instalações e ou equipamentos, procedendo à sua reparação, acompanhar o desenvolvimento de 
obras por administração direta, na área de eletromecânica. Proceder à realização de outras tarefas, 
inerentes à sua função, solicitadas pelos superiores hierárquicos.

3 — Ao abrigo 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 publicação integral do procedimento será também efetuada na Bolsa de Emprego 
Público (BEP) acessível em www.bep.gov.pt e na página eletrónica dos Serviços Municipalizados 
de Viseu (www.aguasdeviseu.pt), no 1.º dia útil seguinte à publicação por extrato no Diário da 
República.

4 — Prazo e forma de apresentação da candidatura: as candidaturas serão apresentadas no 
prazo de 10 dias úteis contados da data da publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
em suporte de papel, mediante o preenchimento do formulário disponível na página eletrónica da 
Entidade — (www.aguasdeviseu.pt).

29 de setembro de 2020. — Pelo Presidente do Conselho de Administração, o Vogal do Con-
selho de Administração, João Paulo Lopes Gouveia.
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