
www.dre.pt

N.º 178 17 de setembro de 2019 Pág. 129

Diário da República, 2.ª série PARTE E

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Aviso (extrato) n.º 14379/2019

Sumário: Procedimento concursal para a carreira e categoria de assistente operacional.

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que 
aprovou o Orçamento de Estado para 2019 (LOE2019) e para os efeitos previstos nos n.os 1 e 4 
do artigo 30.º e no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação (adiante LTFP) e no n.º 4 do artigo 11.º da 
Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se público que, por meu despacho de 11 de abril de 
2019, foi autorizada a abertura, pelo período de dez dias úteis a contar da data da publicação por 
extrato do presente aviso no Diário da República, de procedimento concursal comum com vista à 
ocupação de dois postos de trabalho, previsto e não ocupados no mapa de pessoal do Politécnico de 
Leiria, na carreira e categoria de assistente operacional, para o exercício de funções no Politécnico 
de Leiria na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Caraterização do posto de trabalho: dois postos de trabalho na categoria e carreira geral 
de assistente operacional para o exercício de funções no Politécnico de Leiria, para desempenhar 
as funções correspondentes ao grau de complexidade 1, em conformidade com o previsto no anexo 
referido no n.º 2 do artigo 88.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente: atendimento 
presencial e telefónico; preparação e distribuição do correio; digitalização de documentos; impres-
são e encadernação de documentos; registo, classificação e arquivo de documentos; registo e 
entrada/saída de pessoas/bens; receção de encomendas e sua verificação e registo; tramitação de 
pedidos diversos, nomeadamente através de plataforma de gestão documental; acompanhamento 
da prestação de serviço de limpeza das instalações; zelo pela manutenção e o bom funcionamento 
de espaços/equipamentos; zelo pela existência de quantidade necessária de consumíveis neces-
sários aos equipamentos da sua responsabilidade; zelo pelo cumprimento das normas de higiene 
e segurança.

3 — Habilitações literárias: a titularidade da escolaridade obrigatória, em função da idade, nos 
termos do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP.

4 — Prazo de candidaturas: o prazo de apresentação de candidaturas tem início no dia seguinte 
ao da publicação no Diário da República. A publicação integral deste procedimento estará disponível 
na página eletrónica deste Politécnico https://www.ipleiria.pt/recursos -humanos/concursos/ assim 
como no site da Bolsa de Emprego Público.

6 de agosto de 2019. — O Presidente, Rui Filipe Pinto Pedrosa.
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