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 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

Aviso (extrato) n.º 4085/2022

Sumário: Procedimento concursal para preenchimento de um posto de técnico superior de enge-
nharia civil.

Procedimento concursal de recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em funções
 públicas por tempo indeterminado, para preenchimento de um posto

 de trabalho de Técnico Superior de Engenharia Civil, da carreira geral de Técnico Superior

Para efeitos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) 
aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, na sua redação atual, conjugado com o artigo 11.º 
da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30/04, na sua atual redação, torna -se público que, na sequência da 
deliberação da Câmara Municipal, de 13/05/2021 se encontra aberto procedimento concursal na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o 
preenchimento do posto de trabalho, constante no mapa de pessoal desta Câmara Municipal a saber:

1 lugar de Técnico Superior — Engenharia Civil;

Caracterização sumária do posto de trabalho:

Para o exercício, com autonomia e responsabilidade de funções de estudo, conceção e apli-
cação de métodos e processos inerentes à sua qualificação profissional, às quais corresponde o 
grau 3 de complexidade funcional, inseridas na área da Divisão de Obras Municipais.

Nível habilitacional exigido: Licenciatura na área de Engenharia Civil.
Outros requisitos profissionais: Inscrição na respetiva Ordem Profissional.
Prazo de candidatura: as candidaturas devem ser apresentadas no prazo de 10 dias úteis, 

contados a partir do dia útil seguinte da data de publicação integral do presente aviso na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), nos termos do artigo 18.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na 
sua atual redação.

A publicação integral deste aviso será efetuada na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) 
após publicação, do presente extrato, na 2.ª série do Diário da República.

2 de fevereiro de 2022. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pedro Miguel Mouro 
Lourenço.
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