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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA

Aviso (extrato) n.º 10897/2020

Sumário: Procedimento concursal de recrutamento para constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado de técnico/a superior — Engenharia Civil/Arquitetura.

Procedimento concursal para constituição de relação jurídica de emprego público, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo

indeterminado, para recrutamento de técnico/a superior — Engenharia Civil/Arquitetura

1 — Para efeitos do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, conju-
gado com os artigos 30.º, 33.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, apro-
vada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, e com o artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 209/2009, de 03 de setembro, na sua atual redação, torna -se público que, por deliberação do 
Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, (CIM RC), de 16 
de junho de 2020, se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da pu-
blicação do presente aviso, Procedimento Concursal, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para preenchimento de 1 posto de trabalho, previsto e 
não ocupado no mapa de pessoal da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, na carreira 
e categoria de Técnico Superior, (Licenciatura em Engenharia Civil/Arquitetura).

2 — Caracterização do posto de trabalho: Exercício de funções na área geográfica da CIM RC, 
para desenvolver as seguintes atividades: realizar tarefas necessárias inerentes ao ciclo de vida 
das operações; emitir pareceres no âmbito do processo de apreciação da elegibilidade e do mérito 
das candidaturas, assegurando um processo de seleção em conformidade com os critérios aplicá-
veis aos Programas Operacionais; verificar a adequação técnica da operação a selecionar e que 
a mesma apresenta para a prossecução dos objetivos e finalidade específicas visadas e possui 
demonstração objetiva da sua viabilidade e sustentabilidade; acompanhar a realização dos investi-
mentos e a execução das ações e assegurar a interlocução com os beneficiários, em todas as fases 
do ciclo de vida das operações; verificar a elegibilidade das despesas; garantir o cumprimento dos 
normativos aplicáveis, designadamente nos domínios da concorrência, da contratação pública, do 
ambiente e da igualdade de oportunidades; verificar a realização efetiva dos produtos e serviços 
cofinanciados; assegurar que as despesas declaradas cumpriram as regras europeias e nacionais; 
avaliar o cumprimento de objetivos e resultados e propor o encerramento das operações; realizar 
verificações físicas e documentais no local; garantir o controlo geral das empreitadas, no que diz 
respeito à execução dos trabalhos, gestão e qualidade das técnicas, materiais e equipamentos, 
assim como a higiene e segurança no trabalho; assegurar a verificação da execução das empreita-
das e o caderno de encargos e o cumprimento das condições das licenças, bem como das normas 
legais e regulamentares em vigor; elaboração, acompanhamento e execução de candidaturas a 
programas e fundos nacionais e comunitários; outras tarefas que lhe sejam acometidas no âmbito 
da preparação e/ou execução de programas nacionais e comunitários.

3 — A presente oferta será publicitada integralmente na Bolsa de Emprego Público em 
www.bep.gov.pt, podendo ainda ser consultado aviso no sítio da Internet da CIM RC (www.cim-
-regiaodecoimbra.pt).

8 de julho de 2020. — O 1.º Secretário Executivo Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra, Jorge Brito.
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