
 
 
 
 
 
 
 
 

Aviso 
 
 
Para efeitos do disposto no artigo 19º da Portaria n. 83-A/2009, de 22 de Janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que, 
se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação 
no Diário da Republica, o procedimento concursal comum de recrutamento para três 
assistentes operacionais (sapadores florestais), na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo incerto. 
para provimento dos seguintes lugares:    
 Carreira/categoria: 

Assistente Operacional (Sapadores florestais). 
 N.º de postos de trabalho – 3 lugares.  
 Habilitações literárias: 

Escolaridade obrigatória, de acordo com a idade do candidato, sem possibilidade de 
substituir as habilitações exigidas por formação ou experiência profissional;  

 Local de trabalho – Município de Marvão; 
 Caraterização do posto de trabalho: As previstas no artigo 5.º do capitulo I do 

Regulamento da estrutura orgânica da Câmara Municipal de Marvão, 
designadamente através de: Ações de silvicultura; Gestão de combustíveis, 
acompanhamento na realização de fogos controlados; Realização de queimadas; 
manutenção e benefícios da rede divisional e de faixas e mosaicos de gestão de 
combustíveis; manutenção e beneficiação de outras infraestruturas; Ações de 
controlo e eliminação de agentes bióticos; Sensibilização do público para as normas 
de conduta em matéria de natureza fitossanitária, de prevenção, do uso do fogo e 
da limpeza das florestas; Vigilância das áreas a que se encontra adstrito, quando tal 
seja reconhecido pela Guarda Nacional Republicana; Primeira intervenção em 
incêndios florestais, de combate e subsequentes operações de rescaldo e vigilância 
pós-incêndio, desde que integrados no Dispositivo Integrado de Prevenção 
Estrutural (DIPE), e previsto em diretiva operacional aprovada pela Comissão 
nacional de Proteção Civil e Proteção de pessoas e bens prevista em diretiva 
operacional aprovada pela Comissão Nacional de Proteção Civil.  
 
O aviso de abertura foi publicado no Diário da Republica II Série n.º 64 datado de 30 
de março de 2017. 
 

 
 
Marvão, 30 de março de 2017 

 
 

O Presidente da Câmara  

 
 (Eng. Vítor Manuel Martins Frutuoso) 

 


