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 MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

Aviso (extrato) n.º 13431/2019

Sumário: Procedimento concursal comum para ocupação de 28 postos de trabalho em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado — termo resolutivo 
certo.

Procedimento concursal comum para ocupação de vinte e oito postos de trabalho 
em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por Tempo Determinado — Termo Resolutivo Certo

1 — Nos termos do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada, em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), na sua redação atual, conjugado com a alínea a) 
do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, doravante designada por Portaria 
e com o artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, torna -se público que, em con-
formidade com a deliberação da Câmara Municipal em sua reunião ordinária de 27 de junho de 
2019, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente 
aviso na 2.ª série do Diário da República, nos termos do artigo 18.º da Portaria, procedimento 
concursal comum, com vista ao preenchimento de 28 (vinte e oito) postos de trabalho, previstos e 
não ocupados no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado — termo resolutivo certo, nas 
Carreiras/Categorias infra designadas:

Referência A — 1 (um) posto de trabalho correspondente à categoria de Técnico Supe-
rior — área de Biologia e Geologia;

Referência B — 2 (dois) postos de trabalho correspondente à categoria de Técnico Supe-
rior — área de Arquitetura Paisagista;

Referência C — 1 (um) posto de trabalho correspondente à categoria de Técnico Supe-
rior — área de Arquitetura;

Referência D — 1 (um) posto de trabalho correspondente à categoria de Técnico Supe-
rior — área de Gestão Pública e Autárquica;

Referência E — 1 (um) posto de trabalho correspondente à categoria de Técnico Supe-
rior — área de Engenharia Química;

Referência F — 1 (um) posto de trabalho correspondente à categoria de Técnico Supe-
rior — área de Gestão de Empresas;

Referência G — 2 (dois) postos de trabalho correspondente à categoria de Assistente Téc-
nico;

Referência H — 17 (dezassete) postos de trabalho correspondente à categoria de Assistente 
Operacional;

Referência I — 1 (um) posto de trabalho correspondente à categoria de Assistente Operacio-
nal — Mecânico;

Referência J — 1 (um) posto de trabalho correspondente à categoria de Assistente Operacio-
nal — Eletricista.

2 — Descrição de funções e caracterização dos postos de trabalho — Funções constantes 
no anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, correspondentes aos graus 3, 2 e 1 de 
complexidade funcional, nomeadamente:

Referência A — Desenvolve funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, ava-
liação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e 
preparam a decisão. Exerce funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação 
e de aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científicas inerentes à respetiva 
área de especialização e formação académica. Elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres 
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e projetos com diversos graus de complexidade e executa outras atividades de apoio geral ou es-
pecializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços.

Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de 
índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

Referência B — Desenvolve funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, ava-
liação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam 
e preparam a decisão. Elabora estudos e projetos de integração paisagística, espaços e estruturas 
verdes, de modo a garantir o equilíbrio ecológico, estético e socioeconómico da paisagem urbana. 
Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole 
técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

Referência C — Desenvolve funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, ava-
liação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e 
preparam a decisão. Elabora pareceres, promove e acompanha projetos conducentes à definição e 
concretização das políticas do município na área de análise de projetos, manutenção, fiscalização 
das infraestruturas municipais. Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especia-
lidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

Referência D — Desenvolve funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, ava-
liação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e 
preparam a decisão. Elabora pareceres, projetos e atividades conducentes à definição e concretiza-
ção das políticas do município na área da unidade orgânica, nomeadamente, análise de processos 
administrativos e de circuitos de informação, tendo em vista a sua racionalização e simplificação; 
conceção e implementação de metodologias e instrumentos de gestão. Representação do órgão 
ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas 
por diretivas ou orientações superiores.

Referência E — Desenvolve funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, ava-
liação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam 
e preparam a decisão. Aperfeiçoa e elabora novos métodos para fabricação de produtos químicos 
e outros produtos sujeitos a tratamento químico, projetar e controlar a construção, a montagem e o 
funcionamento de instalação e fábricas onde se realiza o preparo ou o tratamento químico, realizar 
investigações com o objetivo de verificar as diferentes etapas operacionais, as possibilidades de 
produção para fins comerciais e a maneira pela qual se podem reduzir os custos de produção e 
conseguir um melhor controlo de qualidade, fiscalizar a montagem de instalações novas ou mo-
dificações de instalações já existentes, e inspecionar e coordenar atividades dos trabalhadores 
encarregados dos equipamentos e sistemas químicos. Representação do órgão ou serviço em 
assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou 
orientações superiores.

Referência F — Desenvolve funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, ava-
liação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam 
e preparam a decisão. Elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres, projetos e atividades 
conducentes à definição e concretização das políticas do município na área da unidade orgânica, 
nomeadamente, construção de indicadores de gestão e procedimentos inerentes à gestão da uni-
dade orgânica. Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando 
opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

Referência G — Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com 
base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas 
de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços.

Referência H — Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas 
em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de 
apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar 
esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

Referência I — Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadra-
das em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis, nomeadamente: 
Reparação e conservação de vários tipos de máquinas, motores e outros conjuntos mecânicos, 
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geralmente de metal, com exceção dos instrumentos de precisão e das instalações elétricas; re-
paração, substituição e soldadura de peças de motores e escapes; reparação de painéis, chassis, 
depósitos de gasóleo, entre outros; montagem de peças necessárias ao bom funcionamento dos 
motores; verificação do estado de funcionamento dos motores; registo e controlo das ferramentas 
e máquinas utilizadas, e garantir o seu estado de conservação; execução de outras tarefas e tra-
balhos complementares.

Referência J — Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas 
em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis, nomeadamente: Instala, 
conserva e repara circuitos e aparelhagem elétrica; guia frequentemente a sua atividade por dese-
nhos, esquemas e outras especificações técnicas, que interpreta; cumpre com as disposições legais 
relativas às instalações de que trata; instala máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos, sonoros, 
caloríficos, luminosos ou de força motriz; determina a posição e instala órgãos elétricos, tais como 
os quadros de distribuição, caixa de fusíveis e de derivação, contadores interruptores e tomadas; 
dispõe e fixa os condutores ou corta, dobra e assenta adequadamente calhas e tubos metálicos, 
plásticos ou de outra matéria, colocando os fios ou cabos no seu interior; executa e isola as ligações 
de modo a obter os circuitos elétricos pretendidos; localiza e determina as deficiências de instalação 
ou de funcionamento, utilizando, se for caso disso, aparelhos de deteção e de medida; desmonta, 
se necessário, determinados componentes da instalação; aperta, solda, repara por qualquer outro 
modo ou substitui os conjuntos, peças ou fios deficientes e procede à respetiva montagem, para o 
que utiliza chaves de fenda, alicates, limas e outras ferramentas. Dar assistência a equipamentos e 
eventos realizados pela entidade. Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe são cometidas por lei, deliberação, despacho ou determinação superior.

2.1 — As funções referidas não prejudicam a atribuição aos trabalhadores recrutados de 
funções não expressamente mencionadas, desde que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, 
e para as quais o trabalhador detenha qualificação profissional adequada e que não impliquem 
desvalorização profissional, conforme n.º 1 do artigo 81.º da LTFP.

3 — Formação académica ou profissional exigida:
Nos termos da alínea i) do n.º 4 do artigo 11.º da portaria não é possível substituir o nível 

habilitacional por formação ou experiência profissional;

Referência A — Licenciatura na área de Biologia e Geologia;
Referência B — Licenciatura na área de Arquitetura Paisagista;
Referência C — Licenciatura na área de Arquitetura;
Referência D — Licenciatura na área de Gestão Pública e Autárquica;
Referência E — Licenciatura na área de Engenharia Química;
Referência F — Licenciatura na área de Gestão de Empresas;
Referência G — Detentor do 12.º ano de escolaridade ou equivalente;
Referência H — Detentor Escolaridade obrigatória conforme a idade do candidato;
Referência I — Detentor da escolaridade obrigatória conforme a idade do candidato;
Referência J — detentor da escolaridade obrigatória conforme a idade do candidato.

3.1 — Para as referências I e J, os candidatos deverão ser portadores da respetiva carteira 
profissional ou formação profissional adequada;

4 — Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria, informa -se que a publicação 
integral do procedimento será efetuada na Bolsa de Emprego Público (BEP) em www.bep.gov.pt., 
a partir do 1.º dia útil seguinte à publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República.

8 de julho de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Prof. António Alberto Pires Aguiar 
Machado.
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