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MUNICÍPIO DE ODEMIRA
Aviso (extrato) n.º 16465/2019
Sumário: Procedimentos concursais comuns para ocupação de três postos de trabalho, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria de técnico superior, conforme mapa de pessoal de 2019.

Procedimentos concursais comuns para ocupação de três postos de trabalho, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
na carreira e categoria de técnico superior, conforme mapa de pessoal de 2019

1 — Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30
de abril, e conforme o preceituado nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 9.º
do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, torna-se público que por deliberação de Câmara
Municipal datada de 19.09.2019, se encontram abertos, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, os
procedimentos concursais na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para preenchimento de 3 (três) postos de trabalho previstos e não ocupados no
Mapa de Pessoal do Município, nas seguintes carreiras/categorias:
Ref.ª A — 1 (um) Técnico Superior (Lic. em Arquitetura), carreira geral de Técnico Superior
(Grau 3 de complexidade funcional) — Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial (DLGT);
Ref.ª B — 1 (um) Técnico Superior (Lic. em Geografia ou Eng.ª Geográfica ou Eng.ª Geoespacial
ou Eng.ª do Território ou Planeamento Regional e Urbano), carreira geral de Técnico Superior (Grau 3
de complexidade funcional) — Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial (DLGT);
Ref.ª C — 1 (um) Técnico Superior (Lic. em Engenharia Civil), carreira geral de Técnico Superior
(Grau 3 de complexidade funcional) — Divisão de Infraestruturas e Logística (DIL).
2 — Local de Trabalho: Área do Concelho de Odemira.
3 — Caracterização dos postos de trabalho a ocupar:
Ref.ª A — Análise de processos de operações urbanísticas, no âmbito do Regime Jurídico da
Urbanização e da Edificação ou demais legislação especial aplicável; Licenciamento de atividades
económicas e integração nas comissões de vistoria; Revisão dos regulamentos municipais, com o
intuito de os adequar às alterações legislativas de matéria de competência da DLGT; Participação
na elaboração/revisão de modelos de documentos associados aos procedimentos e instruções de
trabalho da DLGT, no âmbito do projeto “reengenharia de processos” a fim de serem garantidos
no BU, documentação atualizada.
Ref.ª B — Desenvolvimento de funções consultivas, de estudo, planeamento, programação,
avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos,
designadamente na definição e concretização das políticas do município na área de gestão de
cartografia digital, informação geográfica e gestão dos SIG (Sistemas de Informação Geográfica)
delineando as linhas orientadoras do SIG Municipal, de acordo com as necessidades do Município;
Acompanhamento, elaboração e gestão dos Planos Municipais de incidência territorial, assente na
utilização de tecnologias de informação geográfica, nomeadamente Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) e outros Planos Municipais como o Plano Municipal de Defesa da
Floresta contra Incêndios e Plano Municipal de Emergência, cartas da Reserva Agrícola Nacional
e Reserva Ecológica Nacional e integração dos Programas Setoriais e Especiais nos PMOT e no
SIG Municipal; Recolha e produção de informação georreferenciada de apoio à gestão urbanística
e ao planeamento assegurando a sua integração no SIG Municipal, nomeadamente processos
urbanísticos, servidões e restrições de utilidade pública; Processamento, análise e modelação de
dados e informação de interesse municipal espacialmente referenciados, incluindo deteção remota,
organizando dados gráficos, através de cartografia de base, temática e dados alfanuméricos, do
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tipo estatístico e descritivo, visando a construção de sistemas de apoio à decisão; Apoio especializado aos utilizadores do SIG Municipal no que respeita à introdução de conteúdos e utilização das
aplicações SIG de cada Setor/Divisão, respondendo às solicitações no que se refere à execução
de cartas temáticas e estudos espaciais; Conceber, manter e disponibilizar metadados, visando a
criação de uma infraestrutura de dados Municipal.
Ref.ª C — Análise e emissão de pareceres de solicitações de munícipes e Juntas de Freguesia,
relativamente a questões relacionadas com problemas na rede viária municipal; Análise e emissão
de pareceres de questões de engenharia de maior complexidade; Lançamento de concursos por
empreitadas, bem como a sua fiscalização.
4 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30/04, o
presente aviso encontra-se publicitado na íntegra na Bolsa de Emprego Publico (www.bep.gov.pt).
Competência delegada.
27 de setembro de 2019. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Telma Cristina Felizardo
Guerreiro.
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