EDITAL 22/2014
Contratação de Nadadores Salvadores
Eu, Luís Carlos Piteira Dias, Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas,
torno público que, sendo necessário assegurar o serviço de vigilância nas
Piscinas Municipais de Vendas Novas, entre 6 de junho e 14 de setembro de
2014, se aceitam-se pré-inscrições de interessados em vir a prestar serviço de
nadador salvador.
Os interessados devem fazer uma pré-inscrição no Serviço Municipal de
Desporto de Vendas Novas, presencialmente (no edifício das Piscinas
Municipais) ou através do e-mail, desporto@cm-vendasnovas.pt, até às 17h00
do dia 28 de maio de 2014, entregando a seguinte documentação:
1. Identificação (Nome, morada, email, contacto telefónico e NIF);
2. Documentação comprovativa de que se encontra devidamente habilitado
com o curso de formação adequado para o desempenho da atividade de
nadador salvador;
3. Declaração de disponibilidade de horário de forma a assegurar a vigilância
nas piscinas municipais nos dias e horário de funcionamento;
4. Tendo em conta que os serviços serão prestados na modalidade de contrato
de prestação de serviços, os interessados deverão declarar que reúnem as
condições legais para celebrar com o Município de Vendas um contrato desta
natureza;
5. Declaração em como possui ou se compromete a adquirir uniforme de acordo
com o definido pelo Instituto de Socorros a Náufragos ISN ISN;
Após esta fase de pré-inscrição, os candidatos que reúnam as condições legais
exigidas, serão formalmente convidados pelo Município a apresentar proposta
de valor para a prestação do referido serviço.
Os nadadores salvadores, para além da vigilância do meio aquático, devem:
• Prestar auxílio e primeiros socorros;
• Fazer cumprir as regras de segurança, delineadas no regulamento das
piscinas municipais;
• Alertar e aconselhar todos os utentes sobre o seu comportamento no meio
aquático e espaço envolvente.
O presente Edital, para além de ser afixado nos locais públicos do costume,
será publicitado no site do Município na internet.
Vendas Novas, 23 de maio de 2014

O Presidente da Câmara Municipal

Luís Carlos Piteira Dias

