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 MUNICÍPIO DO BARREIRO

Aviso (extrato) n.º 17163/2019

Sumário: Abertura de procedimentos concursais para categoria de técnico superior (áreas de 
arquitectura e educação fisica/desporto).

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, doravante designada LTFP e aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua atual redação, torna -se público que por meu despacho de 01/10/2019, se encontram abertos, 
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso no Diário da República, os 
procedimentos concursais, na modalidade Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 
Indeterminado, tendo em vista o preenchimento dos postos de trabalho infra identificados da Câ-
mara Municipal do Barreiro, na categoria de Técnico Superior (m/f):

Ref. 3/2019 — 2 postos de trabalho para a carreira e categoria de Técnico Superior (m/f) área 
de Arquiteto, para a Divisão de Gestão, Reabilitação, Revitalização Urbana e Licenciamento.

Descrição sumária das funções: as constantes no anexo a que se refere o no 2 do artigo 880 da 
LTFP, as quais correspondem ao 3 de complexidade funcional, na carreira e categoria de Técnico 
Superior; Coordenar e tramitar os diversos procedimentos técnicos relacionados com o controlo prévio 
das operações urbanísticas de índole particular, no quadro do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação — RJUE; Elaborar e coordenar o desenvolvimento de estudos e projetos, relacionados 
com a reabilitação, revitalização e qualificação da imagem, à escala da malha urbana; Coordenar 
e tramitar os diversos procedimentos técnicos relacionados com os pedidos apresentados na área 
da publicidade e ocupação da via pública.

Nível Habilitacional: Licenciatura em Arquitetura e inscrição na respetiva ordem profissional, 
não sendo permitida a substituição das habilitações exigidas por formação ou experiência profis-
sional.

Ref. 4/2019 — 1 posto de trabalho para a carreira e categoria de Técnico Superior (m/f) área 
de Educação Física/Desporto, para a Divisão de Educação, Desporto e Associativismo.

Descrição sumária das funções: as constantes no anexo a que se refere o no 2 do artigo 880 da 
LTFP, as quais correspondem ao 3 de complexidade funcional, na carreira e categoria de Técnico 
Superior. Direção, Coordenação Técnica das atividades físicas e desportivas nas Piscinas Muni-
cipais; Zelar pela adequada utilização das instalações, responsável pela atividade ou atividades 
físicas e desportivas que decorrem nas respetivas instalações; Coordenar a prescrição e avaliação 
aos utentes de atividades físicas e desportivas; Coordenar e avaliação da qualidade dos serviços 
prestados, bem como propor ou implementar medidas visando a melhoria dessa qualidade; Coor-
denar a produção das atividades físicas e desportivas; Superintender tecnicamente, no âmbito do 
funcionamento das instalações desportivas, as atividades físicas e desportivas nelas desenvolvidas; 
Colaborar na luta contra a dopagem no desporto.

Nível Habilitacional: Licenciatura em Educação Física/Desporto, não sendo permitida a subs-
tituição das habilitações exigidas por formação ou experiência profissional.

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 e no 
sitio da Internet do Município do Barreiro em http://www.cm -barreiro.pt, Recursos Humanos, ofertas 
de Emprego.

10 de outubro de 2019. — O Vereador, João Pintassilgo.
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