
www.dre.pt

N.º 191 4 de outubro de 2019 Pág. 281

Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE LAGOS

Aviso n.º 15714/2019

Sumário: Abertura de procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho na 
carreira/categoria de técnico superior (arquitetura).

Para os devidos efeitos se torna público que se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a 
contar do dia imediato ao da publicação do presente aviso no Diário da República, o procedimento 
concursal comum para constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo determinado, a termo resolutivo certo, pelo período de um 
ano, com possibilidade de renovação, nos termos da lei, para preenchimento do posto de trabalho 
abaixo mencionado:

1 posto de trabalho, na carreira/categoria de Técnico Superior (Arquitetura).

1 — Caracterização do posto de trabalho:

Exercer, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior 
qualificado, funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e de aplicação 
de métodos e processos de natureza técnica e ou científica no âmbito da sua formação académica 
ou especialização, visando fundamentar e preparar a decisão, competindo -lhe genericamente emi-
tir pareceres relativos a processos na área da respetiva especialidade, incluindo o planeamento 
urbanístico, bem como sobre a qualidade e adequação de projetos para licenciamento de obras 
de construção ou de outras operações urbanísticas; colaborar na organização de processos de 
candidatura a financiamentos comunitários ou outros; colaborar na definição de propostas de es-
tratégia, de metodologia e de desenvolvimento para as intervenções urbanísticas e arquitetónicas; 
coordenar e fiscalizar a execução de obras; articular a sua atividade com outros profissionais, 
nomeadamente nas áreas do planeamento do território, arquitetura paisagista, reabilitação social 
e urbana e engenharia; executar outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de 
atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços.

2 — Requisitos habilitacionais/profissionais exigidos, sem possibilidade de substituição dos 
requisitos habilitacionais por formação ou experiência profissional:

Licenciatura em Arquitetura e inscrição válida na Ordem dos Arquitetos.

3 — A versão integral do presente aviso encontra -se publicada na bolsa de emprego público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt.

29 de agosto de 2019. — O Presidente da Câmara Interino, Hugo Miguel Marreiros Henrique 
Pereira.

312560705 


