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 MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Aviso (extrato) n.º 9088/2020

Sumário: Abertura de procedimento concursal para preenchimento de três postos de trabalho na 
carreira e categoria de técnico superior.

Manoel Batista Calçada Pombal, Presidente da Câmara Municipal de Melgaço, em cumpri-
mento do disposto da alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, 
torna público a abertura de procedimento concursal comum de recrutamento, para constituição 
de relação jurídica de emprego, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, para preenchimento de 3 (três) postos de trabalho na carreira e categoria 
de Técnico Superior da área da Engenharia Civil e da Arquitetura.

Caraterização do posto de trabalho:

Serviço de Planeamento e Ordenamento do Território na área funcional de arquitetura — Ref.ª A

Integra equipas pluridisciplinares colaborando na elaboração, alteração ou revisão e gestão 
de PMOT; colabora na definição dos termos de referência para a elaboração, alteração ou revisão 
de PMOT; acompanha a elaboração, alteração ou revisão de instrumentos de gestão do território; 
concebe, gere e executa os estudos urbanísticos e de ordenamento de natureza relevante e ne-
cessários implementar, bem como estudos/ projetos em áreas de intervenção diversificada (desde 
conjuntos urbanos, edificado com diversas funções, urbanismo e desenho urbano); articula a ati-
vidades própria com outros profissionais das restantes unidades orgânicas da Câmara Municipal 
no âmbito das atribuições e competências da Divisão, nomeadamente nas áreas do planeamento 
do território, arquitetura paisagista, reabilitação social e urbana e engenharia; elabora informações 
e pareceres técnicos de apoio ao planeamento e ordenamento territorial, bem como no âmbito da 
gestão urbanística; executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação 
comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços.

Serviço de Planeamento e Ordenamento do Território na área funcional
de engenharia civil — Ref.ª B

Integra equipas pluridisciplinares colaborando na elaboração, alteração ou revisão e gestão 
de PMOT; colabora na definição dos termos de referência para a elaboração, alteração ou revisão 
de PMOT; acompanha a elaboração, alteração ou revisão de instrumentos de gestão do território; 
colabora e participa em equipas multidisciplinares para elaboração de projetos para obras de ele-
vada complexidade e importância técnica ou económica; concebe, na área da especialidade, estu-
dos urbanísticos e de ordenamento de natureza relevante e necessários implementar, bem como 
estudos/ projetos em áreas de intervenção diversificada (desde conjuntos urbanos, edificado com 
diversas funções, urbanismo e desenho urbano), concretizando projetos de estrutura e fundações, 
escavação e contenção periférica, redes interiores de água e esgotos, rede de incêndio e rede de 
gás; concebe e analisa projetos de arruamentos, drenagem de águas pluviais e de águas domes-
ticas e abastecimento de águas relativos a operações de loteamentos urbanos; prepara, organiza 
e superintendência a fiscalização e direção técnica de obras; realiza vistorias técnicas; concebe 
planos de obras, estabelecendo estimativas de custo e orçamentos, mapas de trabalho e especifi-
cações técnicas de cadernos de encargos; articula a atividade própria com outros profissionais das 
restantes unidades orgânicas da Câmara Municipal no âmbito das atribuições e competências da 
Divisão, nomeadamente nas áreas do planeamento do território, arquitetura e arquitetura paisagista, 
reabilitação social e urbana; elabora informações e pareceres de carácter técnico sobre processos 
e viabilidade de construção; executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas 
de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços.
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Serviço de Gestão Urbanística na área funcional de arquitetura — Ref.ªC

Elabora informações e pareceres de apoio à decisão no âmbito das operações urbanísticas; 
concebe, gere e executa, autonomamente ou em grupo, projetos de arquitetura, bem como estudos/ 
projetos em áreas de intervenção diversificada (desde conjuntos urbanos, edificado com diversas 
funções, urbanismo e desenho urbano), garantindo a coordenação com as restantes especialidades, 
bem como o acompanhamento das obras em curso; elabora pareceres e participa em projetos rela-
cionados com a mobilidade urbana; desenvolve e aplica métodos e técnicas inovadoras e eficazes 
de planeamento e gestão sustentável de territórios urbanos; desenvolve e aplica processos de 
monitorização e avaliação de projetos, programas e planos; realiza diagnósticos territoriais, audi-
torias urbanas e formulação de estratégias de intervenção no território; articula a atividade própria 
com outros profissionais das restantes unidades orgânicas da Câmara Municipal no âmbito das 
atribuições e competências da Divisão, nomeadamente nas áreas de gestão urbanística, arquitetura 
paisagista, reabilitação social e urbana e engenharia; executa outras atividades de apoio geral ou 
especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços.

Nível habilitacional exigido: Licenciatura em Engenharia Civil, Licenciatura em Arquitetura que 
não pode ser substituído por formação ou experiência profissional e inscrição válida como membro 
efetivo na respetiva Ordem Profissional.

Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publicação integral do Aviso de Abertura 
na Bolsa de Emprego Público, em www.bep.gov.pt.

Para mais informações consultar http://www.cm -melgaco.pt em VIVER — Serviços Munici-
pais — Divisão de Gestão Municipal — Recursos Humanos.

Quaisquer esclarecimentos relativos ao presente procedimento concursal serão prestados 
mediante solicitação para o correio eletrónico procedimento.concursal@cm -melgaco.pt

2 de junho de 2020. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel Batista Calçada Pombal.
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