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 MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Aviso (extrato) n.º 12486/2022

Sumário: Procedimento concursal comum na modalidade de vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado — carreira e categoria de assistente operacional na área de tra-
tador, apanhador de animais.

Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públi-
cas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual, e com alínea a) do n.º 1 do 
artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, torna -se público que se 
encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis, a contar do segundo dia útil seguinte ao da data da 
publicação do presente aviso, no Diário da República, procedimento concursal comum na modali-
dade de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, a seguir indicado:

1 Posto de trabalho — carreira e categoria de assistente operacional na área de Tratador, 
Apanhador de Animal.

Nível habilitacional e área de formação: Escolaridade obrigatória de acordo com a idade do 
candidato.

Caracterização do posto de trabalho: Para além do genericamente referido no anexo à Lei 
Geral do Trabalho em Funções Pública, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, do 
mencionado no mapa de pessoal de 2022 e da estrutura orgânica dos serviços municipais, o can-
didato deve possuir experiência, preferencialmente na administração local, designadamente nas 
seguintes tarefas e funções, no âmbito das atribuições do Gabinete Médico Veterinário Municipal: 
Captura, recolha, tratamento, alimentação, abeberamento, higienização e desinfestação dos animais 
no CROP — Centro de Recolha de Animais de Penafiel; Recolha de cadáveres de animais; Cuidar 
das instalações, da limpeza, desinfeção e desinfestação do CROP; Colaborar na logística e registo 
dos animais alojados no CROP; Colaborar nas ações de esterilização de animais de companhia, 
cães e gatos; Encaminhamento de animais para adoção e sua divulgação; Apoio ao Serviço da 
Proteção Civil, autoridades policiais, delegados de saúde e outras entidades. Apoio aos Médicos 
Veterinários nas diferentes atividades por eles desenvolvidas.

A indicação dos requisitos, da composição do júri, dos métodos de seleção e demais informação 
necessária, consta da oferta publicada integralmente na bolsa de emprego público (www.bep.gov.pt) 
e ainda na plataforma eletrónica deste município em https://recrutamento.cm-penafiel.pt.

7 de junho de 2022. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Susana Paula Barbosa Oliveira.
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