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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE OLHÃO

Aviso (extrato) n.º 16174/2019

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum — três técnicos superiores (licenciados em 
Arquitetura e Arquitetura Paisagista) a afetar ao Departamento de Obras Municipais e 
Gestão Urbanística — contrato de trabalho por tempo indeterminado.

Nos termos e para efeitos do n.º 2 do artigo 33 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual, conjugado com o disposto 
na alínea a) do n.º 1 e n.º 5 do artigo 11 da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, faz -se público 
que, por deliberação da Câmara Municipal de Olhão, de 10 de julho de 2019, foi autorizada a aber-
tura dos procedimentos concursais comuns para ocupação, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, de três (3) postos de trabalho da carreira/categoria de 
Técnico Superior, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal do Município (recrutamento de 
trabalhadores com ou sem vínculo de emprego público),nas seguintes áreas:

Referência A — Um (1) posto de trabalho para licenciado em Arquitetura, a afetar ao Depar-
tamento de Obras Municipais Gestão Urbanística;

Referência B — Um (1) posto de trabalho para licenciado em Arquitetura Paisagista, a afetar 
ao Departamento de Obras Municipais e Gestão Urbanística;

Referência C — Um (1) posto de trabalho para licenciado em Arquitetura, a afetar à Divisão 
de Gestão Urbanística, integrado no referido Departamento para a Ref.ª B.

Requisito habilitacional: Licenciatura em Arquitetura, no caso das Ref.ª A e C, e Arquitetura 
Paisagista.

Requisitos profissionais: Inscrição na ordem dos Arquitetos no caso das Ref.ª A e C e na As-
sociação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas no caso da Ref.ª B.

Caracterização do posto de trabalho: exercer as funções inerentes à carreira e categoria de 
técnico superior, atendendo às competências do Departamento de Obras Municipais e Gestão 
Urbanística, e no caso da Ref.ª C atendendo às competências da Divisão de Gestão Urbanística.

Apresentação das candidaturas: no prazo de dez dias úteis a contar da publicitação do pre-
sente aviso (extrato) no Diário da República, cuja oferta de emprego é publicitada na Bolsa de 
Emprego Público (www.bep.gov.pt), disponibilizando informação integral sobre os requisitos formais 
de provimento, do perfil exigido, da composição do júri, dos métodos de seleção, bem como as 
regras a que deve obedecer a formalização de candidaturas e a legislação aplicável a cada uma 
das referências.

A informação referida é ainda publicitada na página eletrónica do Município 
(http://www.cm -olhao.pt/municipio/documentos/category/142 -procedimentos -concursais).

23 de setembro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Miguel 
Ventura Pina.
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