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 UNIÃO DAS FREGUESIAS DA PÓVOA DE VARZIM, BEIRIZ E ARGIVAI

Aviso (extrato) n.º 18913/2020

Sumário: Procedimento concursal comum com vínculo de emprego público por tempo indeter-
minado para um técnico superior de psicologia, um assistente técnico e um assistente 
operacional (coveiro).

Procedimento concursal comum para a constituição de vínculo de emprego público na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para preenchimento de 
1 posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior na área de psicologia, 1 posto de 
trabalho na carreira e categoria de assistente técnico e 1 posto de trabalho na carreira e categoria 
de assistente operacional (coveiro), previstos e não ocupados no mapa de pessoal da União das 
Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai.

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 e do n.º 5 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, conjugado com o artigo 30.º e 33.º ambos da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, torna -se público que, por meu despacho de 17/09/2020, com aprovação por unanimi-
dade na reunião do executivo de 23/09/2020 e conforme o mapa de pessoal para 2020, aprovado 
pela Assembleia na Sessão Ordinária de 9 de dezembro de 2019, se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação do presente Aviso no Diário da República, o 
procedimento concursal comum para o preenchimento de 3 postos de trabalho, previstos e não 
ocupados no mapa de pessoal desta União de Freguesias, na modalidade de contrato de traba-
lho em funções públicas por tempo indeterminado, nas carreiras e categorias abaixo indicadas:

Ref. TS) — 1 Técnico Superior na área da Psicologia — com inscrição válida na respetiva 
Ordem Profissional como Membro Efetivo.

Caracterização do posto de trabalho a ocupar: para além do conteúdo funcional previsto no anexo 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, pretende -se que os candidatos efetuem estudos de natureza 
científico -técnica, que fundamentam e preparam a decisão, em áreas de apoio social, colaborando, 
nomeadamente nas seguintes áreas: resolução de problemas de adaptação e readaptação social 
dos indivíduos, grupos ou comunidades; deteção de necessidades da comunidade educativa, com o 
fim de propor a realização de ações de prevenção e medidas adequadas, designadamente em casos 
de insucesso escolar; identificação de necessidades de ocupação de tempos livres, promovendo e 
apoiando atividades de índole cultural, educativa e recreativa. Execução de relatórios psicológicos 
das famílias e apoio psicopedagógico assim como a realização de consultas na área da psicologia.

Nível habilitacional exigido: Licenciatura na área de Psicologia, a que corresponde o grau de 
complexidade 3, de acordo com o previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, não sendo ad-
mitida a possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

Ref. AT) — 1 Assistente Técnico
Caracterização do posto de trabalho a ocupar: para além do conteúdo funcional previsto no 

anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, pretende -se que os candidatos exerçam funções na área 
de secretaria, de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas 
bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços, em auxílio a outros profissio-
nais ou com autonomia, cumprindo funções de acordo com uma área específica — administrativa, 
jurídica, finanças, tecnologias de informação ou outras, emissão de requerimentos, atestados e 
similares, registo e licenciamento de canídeos e gatídeos.

Nível habilitacional exigido: Ser detentor do 12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe seja 
equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 2, de acordo com o previsto na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, não sendo admitida a possibilidade de substituição do nível habili-
tacional por formação ou experiência profissional.

Ref. AO) — 1 Assistente Operacional (Coveiro)
Caracterização do posto de trabalho a ocupar: para além do conteúdo funcional previsto no 

anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, pretende -se que os candidatos realizem a abertura e aterro 
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de sepulturas com instrumentos e técnicas adequadas; inumação e exumação de restos mortais; 
providenciar a guarda das ossadas, lavagem das sepulturas e espaços envolventes após cada inu-
mação; limpeza dos espaços comuns do cemitério incluindo corte e remoção de vegetação infestante.

Nível habilitacional exigido: Ser detentor da escolaridade obrigatória (considerando a data 
de nascimento) ou de curso que lhe seja equiparado, a que corresponde o grau de complexi-
dade 1, de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, não sendo admitida 
a possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

A publicação integral do procedimento concursal, encontra -se publicitada na página eletrónica 
da União das Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai em www.povoabeirizargivai.pt, na 
Bolsa de Emprego Público, acessível em www.bep.gov.pt e afixada em local visível e público das 
instalações desta União de Freguesias.

5 de novembro de 2020. — O Presidente da União das Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz 
e Argivai, José Ricardo dos Santos Baptista da Silva.
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