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Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Área de Formação 

Postos de Trabalho 

Observações 

Preenchidos A Criar Total 

Execução de todas as tarefas inerentes às 

atividades no Cemitério da Freguesia da 

Bajouca. 

Funções de Coveiro, nomeadamente, 

inumações, exumações, com as respetivas 

limpezas ósseas e desperdícios residuais, 

abertura e assentamento de campas, 

capeamentos de covais, colocação de urnas em 

gavetões e ossários, limpeza geral com 

meios manuais e mecânicos. 

Manutenção e reparação de espaços públicos: 

pinturas, pequenos trabalhos de construção civil – 

execução de suportes de placas de toponímia; 

bases de caixote do lixo, execução de pontões, 

reposição de calçada, serviços de manutenção em 

escolas, condução de veículos da Junta. 

Manuseamento de corta sebes, roçadora, 

motosserra, etc. Pequenas reparações em 

caminhos rurais, colocação de 

sinalização, pequenos serviços de limpeza. 

Assistente Operacional 
Formação nível 

básico 
1 0 1 

0 Lugares a preencher por 

concurso público. 

 
1 Contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo 

indeterminado. 

Execução de funções de expediente, arquivo, 

secretaria, contabilidade – processamento, 

economato, atendimento ao público, tendo em 

vista assegurar o bom funcionamento de 

prestação de bens e serviços. 

Assistente Operacional 
Formação nível 

básico 
1 0 1 

01 Contratos de trabalho em 

funções públicas por tempo 

indeterminado. 

 

00 Contrato de trabalho em 

funções públicas a termo 

resolutivo certo. 
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Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Área de Formação 

Postos de Trabalho 

Observações 

Preenchidos A Criar Total 

Auxiliar de serviços gerais no Pavilhão 

Gimnodesportivo.  

Funções de receção e limpeza do espaço. 
Assistente Operacional 

Formação nível 

básico 1 0 1 

01 Contratos de trabalho em 

funções públicas por tempo 

indeterminado. 

 

00 Contrato de trabalho em 

funções públicas a termo 

resolutivo certo. 

Execução de refeições escolares e limpeza da 

cantina. Assistente Operacional 
Formação nível 

básico 1 0 1 

01 Contratos de trabalho em 

funções públicas por tempo 

indeterminado. 

 

00 Contrato de trabalho em 

funções públicas a termo 

resolutivo certo. 

Auxiliar de ação educativa. 

Execução de funções de apoio aos professores e 

educadores, auxílio no serviço de almoços aos 

alunos e serviços de limpeza dos espaços 

escolares. 

Assistente Operacional 
Formação nível 

básico 2 0 2 

01 Contratos de trabalho em 

funções públicas por tempo 

indeterminado. 

 

00 Contrato de trabalho em 

funções públicas a termo 

resolutivo certo. 

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia do dia 8 de dezembro de 2018 

O Presidente 

 

Pedro Pedrosa 

Aprovado em sessão ordinária da Assembleia de Freguesia do dia 17 de dezembro de 2018 

O Presidente 

 

 
Boaventura Cabecinhas 

Categoria 
Número de Postos 

de Trabalho 

Assistente Técnico 0 

Assistente Operacional 6 

TOTAL 6 


