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 MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Aviso (extrato) n.º 9632/2019

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 
posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para um técnico superior da 
carreira geral de técnico superior — área de arquitetura.
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 deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal de 17/04/2019, 
foi autorizada a abertura, pelo prazo de 10 dias úteis, contados da data 
da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, do 
procedimento concursal comum para constituição de uma relação jurídica 
de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, de posto de trabalho não ocupado e 
previsto no Mapa de Pessoal para o ano de 2019 do Município de Al-
modôvar, para ocupação de 1 posto de trabalho na categoria de técnico 
superior, da carreira geral de técnico superior (Grau 3 de complexidade 
funcional) — Licenciatura pré -Bolonha ou Mestrado integrado em Arqui-
tetura e inscrição obrigatória e em vigor na respetiva ordem profissional ou 
ser por ela reconhecido, sem possibilidade de substituição dos requisitos 
habilitacionais por formação ou experiência profissional.

Caraterização 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 executem corretamente os projetos de arquitetura 
de que sejam incumbidos, dentro dos prazos previstos; prestem apoio 
técnico, bem como elaborem pormenorização/projetos de execução, dos 
projetos de arquitetura, das obras em curso; analisem e informem pro-
cessos de obras particulares submetidos a apreciação, dentro dos prazos 
fixados para o efeito; elaborem relatório mensal sobre o cumprimento 
dos objetivos; atendam os requerentes e os técnicos, quando solicitado; 
e visitem os locais das intervenções urbanísticas, quando necessário, 
para além de outras funções que lhe sejam cometidas por lei, norma, 
regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior.

A publicação integral do procedimento concursal, encontra -se 
publicitada na página eletrónica do Município de Almodôvar em 
www.cm -almodovar.pt, na Bolsa de Emprego Público, acessível em 
www.bep.gov.pt e disponível para consulta na Secção de Recursos 
Humanos desta Câmara Municipal.

14 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. António Manuel 
Ascenção Mestre Bota.

312313817 

 MUNICÍPIO DA AMADORA

Aviso n.º 9633/2019

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas
Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida 

pelo Despacho n.º 38/P/2017 de 07.11.2017 e ao abrigo do artigo 4.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência 
da abertura dos procedimentos concursais abaixo mencionados, foram 
celebrados os seguintes contratos de trabalho em funções públicas:

Procedimento concursal comum para a contratação em funções públi-
cas por tempo indeterminado, aberto por aviso publicado no DR n.º 30, 
de 10 de fevereiro de 2017, para a categoria de Técnico Superior (na 
área de apoio jurídico):

Lina da Silva Gonçalves Rodas Caria, com efeitos a 2 de maio de 2019, 
(integrada na 2.ª posição remuneratória, nível 15, da tabela remuneratória 
única da carreira/categoria de Técnico Superior).

Procedimento concursal comum para a contratação em funções públi-
cas por tempo indeterminado, aberto por aviso publicado no DR n.º 56, 
de 20 de março de 2018, para a categoria de Técnico Superior (na área 
intervenção social):

Ana Catarina Carreiras de Jesus, com efeitos a 6 de maio de 2019, 
(integrada na 2.ª posição remuneratória, nível 15, da tabela remuneratória 
única da carreira/categoria de Técnico Superior).

Procedimento concursal comum para a contratação em funções públicas 
por tempo indeterminado, aberto por aviso publicado no DR n.º 166, de 29 de 
agosto de 2018, para a categoria de Assistente Técnico (na área financeira):

Vera Guimarães da Mota Cardoso, com efeitos a 15 de abril de 2019 
e Gercylander Miqueias Costa da Graça Lopes, com efeitos a 6 de maio 

de 2019 (integrados na 1.ª posição remuneratória, nível 5, da tabela 
remuneratória única da carreira/categoria de Assistente Técnico).

10 de maio de 2019. — A Vereadora responsável pela área de Recursos 
Humanos, Rita Madeira.

312313971 

 MUNICÍPIO DE ARGANIL

Aviso (extrato) n.º 9634/2019
Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa, Presidente da Câmara Muni-

cipal de Arganil,
Faz público que, em cumprimento do disposto na alínea c) do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20/06 na atual redação conjugado com o n.º 1 do 
artigo 11.º da Lei n.º 11/2012, de 20/01 aplicável por remissão do n.º 5 do 
artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09 na atual redação, de acordo com 
seu despacho, emanado no uso da competência que lhe é conferida pela 
alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º e n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12/09 na atual redação, aceitou, a pedido da própria, a exoneração 
do cargo de secretária do Gabinete de Apoio à Presidência, de Susana 
Marina Lobo da Costa, trabalhadora do mapa de pessoal do Município 
de Arganil, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, na carreira e categoria de Assistente Técnica, 
com efeitos a partir de 15/05/2019.

20 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís 
Paulo Carreira Fonseca da Costa.

312313736 

 MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

Aviso (extrato) n.º 9635/2019
1 — De acordo com o disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
conjugado com os artigos 27.º e 28.º, do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 
de julho, aplicável à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 238/99, 
de 25 de junho, torna -se público que, na sequência da deliberação da 
reunião ordinária da Câmara Municipal de 28 de janeiro de 2019, re-
tificada em deliberação camarária de 13 de maio de 2019, se encontra 
aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso 
para ocupação de dois postos de trabalho, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira de 
Fiscal Municipal, categoria de Fiscal Municipal de 2.ª classe (grupo de 
pessoal técnico -profissional — carreira não revista).

2 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar — Conteúdo fun-
cional da carreira/categoria de Fiscal Municipal (Despacho n.º 20/94 
do SEALOT, publicado na 2.ª série do Diário da República de 12 de 
maio) — “Fiscaliza e faz cumprir os regulamentos, posturas municipais 
e demais dispositivos legais relativos áreas de ocupação da via pública, 
publicidade, trânsito, obras particulares, abertura e funcionamento de 
estabelecimentos comerciais ou industriais, preservação do ambiente 
natural, deposição, remoção, transporte, tratamento e destino final dos 
resíduos sólidos, públicos, domésticos e comerciais, preservação do 
património, segurança no trabalho e fiscalização preventiva do território; 
Presta informações sobre situações de facto com vista à instrução de 
processos com vista à instrução de processos municipais nas áreas da 
sua atuação específica”.

Atividade — Fiscalização de obras particulares, de gestão de com-
bustível, de ligações diretas da rede geral de água, elaboração de 
informações no âmbito dos respetivos processos administrativos e 
instauração de autos de notícia de contraordenação e de embargo e 
demais fiscalização municipal, sem prejuízo de desempenho de outras 
tarefas, iniciativas ou ações decididas no âmbito das atribuições e 
competências do Município.

3 — Área de formação académica exigida: 12.º ano de escolaridade 
e Curso específico de Fiscal Municipal ministrado pela Fundação 
CEFA (Centro de Estudos e Formação Autárquica), nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 412 -A/98, de 30 
de dezembro.

4 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019 de 30 de abril, informa -se que a publicitação integral 
do procedimento será também efetuada em www.bep.gov.pt, no sítio da 
Internet do Município de Bragança em www.cm -braganca.pt.e afixado 
no placard do Balcão Único da Câmara Municipal de Bragança.


