
www.dre.pt

N.º 48 9 de março de 2022 Pág. 230

Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso (extrato) n.º 4978/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal para contratação de um assistente técnico — fis-
calização e um técnico superior — engenharia do ambiente.

Procedimento concursal comum para a constituição de vínculo de emprego público na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 e do n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 
de 30 de abril, na redação dada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, conjugado com o artigo 30.º 
e 33.º ambos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por despacho da Sra. Vereadora 
dos Recursos Humanos de 7 de fevereiro do corrente ano, e de acordo com o mapa de pessoal para 
2022, aprovado na Assembleia Municipal de 13 de dezembro de 2021, se encontra aberto, pelo prazo de 
10 dias úteis, a contar da data da publicitação do presente Aviso no Diário da República, o procedimento 
concursal comum para o preenchimento dos postos de trabalho baixo indicados, previstos e não ocupados 
no mapa de pessoal do Município da Póvoa de Varzim, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para exercer funções na Divisão de Serviços Ambientais.

1 Assistente Técnico (Fiscalização):

Caracterização do posto de trabalho a ocupar: Funções de natureza executiva de aplicação de 
métodos com base em processos bem definidos e instruções gerais; executar tarefas em área de 
fiscalização de sistemas prediais, em cumprimento das normas que atestam a conformidade para 
a ligação dos sistemas prediais aos sistemas públicos. Poderá ainda exercer funções em área de 
abastecimento de água de acordo com métodos e processos bem definidos. Poderá ainda utilizar 
de equipamento de deteção de avarias de água; zelar pelo equipamento de medição de água em 
zonas de controlo de rede e interpretar dados dos equipamentos de leitura.

Nível habilitacional exigido: Titularidade do 12.º ano de escolaridade, sem possibilidade de 
substituição do nível habilitacional por formação, ou experiência profissional.

1 Técnico Superior (Engenharia do Ambiente):

Caracterização do posto de trabalho a ocupar: Funções consultivas de estudo, planeamento, 
avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e/ou científica, designadamente 
apoiar a implementação de projetos de recolha seletiva porta a porta de resíduos em todo o concelho da 
Póvoa de Varzim de modo a permitir o atingimento das metas de reciclagem previstas no PERSU 2030; 
monitorização individual dos clientes através do conhecimento do seu padrão de produção, através da 
análise crítica da informação resultante daquela monitorização, propondo planos de atuação de forma 
a potenciar a eficiência da recolha seletiva, nomeadamente a realização de ações de sensibilização 
ambiental dedicadas; inserção de informação dos dados dos projetos no DATACENTER e efetuar 
análise critica dos dados produzidos; elaborar reportes estatísticos evidenciando a monitorização dos 
projetos; otimização dos circuitos de recolha dos ecopontos distribuídos em todo o concelho através 
da análise do grau de enchimento efetuado pela utilização de ferramentas que integram o Sistema 
de Informação Geográfica do Município conjugado com os dados do DATACENTER.

Nível habilitacional exigido: Titularidade de licenciatura em Engenharia do Ambiente, não sendo 
possível substituir as habilitações exigidas por formação ou experiência profissional.

A publicação integral do procedimento concursal, encontra -se publicitada na página eletrónica do Município 
da Póvoa de Varzim em www.cm-pvarzim.pt/municipio/recursos-humanos/servico-de-recrutamento-e-selecao,
na Bolsa de Emprego Público, acessível em www.bep.gov.pt e afixada em local visível e público 
das instalações do Município da Póvoa de Varzim.

25 de fevereiro de 2022. — A Vereadora dos Recursos Humanos do Município da Póvoa de 
Varzim, Andrea Luísa Neiva Maia Silva.
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