MUNICÍPIO DE BARRANCOS
AVISO
(Oferta pública de emprego em regime de prestação de serviços)
Postos de
Trabalho (nº)

Tipo de Oferta
Prazo
Serviço
Avença mensal
(máximo)

Ref. 1 - Até 3 lugares de Nadador Salvador
Ref. 2 - Até 2 lugares de Apoio - Vigilante de Piscinas
Ref.3 - Um lugar de monitor(a) de atividades aquáticas e/ou
hidroginástica.
Contrato na modalidade de prestação de serviços (m/f)
Até dois meses, com inicio (indicativo) a 1 de agosto de 2021
(sem prejuízo de ajustamento de datas)
UASC – Complexo Municipal de Piscinas
Ref. 1 e 3 - € 800,00 (incluindo o IVA, se devido)
Ref. 2 - € 680,00 (incluindo o IVA, se devido)

Requisitos
Habilitacionais e
Profissionais

Ref. 1 e 2 - Escolaridade obrigatória, conforme a idade;
Ref. 1 - Curso de Nadador Salvador do ISN;
Ref. 3- Licenciatura nas áreas da educação física/desporto.

Função/Horário

Ref.1 - As previstas no estatuto de Nadador Salvador;
Ref. 2 - Vigilância do Complexo Municipal de Piscinas e Apoio
geral ao Nadador Salvador;
Ref. 3 - Monitor/a de atividades aquáticas/hidroginástica;
Ref. 1 a 3 - Horário, em regime de turnos, não superior a 35
h/semana.

Perfil ou
requisitos
preferenciais

a) Ter mais de 18 anos de idade;
b) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício das funções;
c) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória;
d) Experiência comprovada na função;

Formalização
das candidaturas
– prazo

Na UAF/SPEGA mediante impresso próprio, a apresentar até
29 de julho de 2021

Documento a
apresentar com a
candidatura

Júri

- CV assinado/atualizado;
- Cópia do cartão/certidão do curso de NS/ISN (ref. 3);
- Cópia das habilitações literárias
- Certidão de experiência profissional na área
- Presidente: Jacinto Saramago, TS/UASC;
- Vogais efetivos: Manuel Godinho, Coordenador da
UAF/Pessoal e Margarida Burgos, TS/UASC;
Vogais suplentes: dois técnicos a indicar pela UASC e UAF.

Barrancos, 23/07/2021

