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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Aviso n.º 5128/2022

Sumário: Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na car-
reira/categoria de técnico superior, para exercer funções no Gabinete de Sistemas de 
Informação Geográfica.

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho do mapa de pessoal 
do Município de Sever do Vouga, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado na carreira/categoria de técnico superior, com licenciatura em Engenharia 
Geográfica, Geografia, Planeamento e Gestão do Território, ou Planeamento Regional e Urbano 
(formação em Sistemas de Informação Geográfica para as quatro licenciaturas).

1 — De acordo com o disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com a Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de 
abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, torna -se público que, 
por proposta do Presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga de 9 de julho de 2021 e em 
cumprimento da deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal de Sever do Vouga 
de 14 de julho de 2021, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data 
da publicitação integral na Bolsa de Emprego Público (BEP), o procedimento concursal comum, 
para preenchimento de um posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal deste 
Município, no Gabinete de SIG, para a carreira/categoria de Técnico Superior, com Licenciatura em 
Engenharia Geográfica, Geografia, Planeamento e Gestão do Território, ou Planeamento Regional 
e Urbano.

2 — Caracterização dos postos de trabalho a ocupar — exercer as atividades inerentes à 
carreira e categoria de Técnico Superior, nos termos do mapa anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP.

3 — Local de Trabalho — Gabinete de SIG do Município de Sever do Vouga.
4 — Requisito habilitacional — em Engenharia Geográfica, Geografia, Planeamento e Gestão 

do Território, ou Planeamento Regional e Urbano, não sendo possível substituir as habilitações 
exigidas por formação ou experiência profissional. É ainda requerida formação em Sistemas de 
Informação Geográfica.

5 — A publicação integral do presente procedimento concursal encontra -se disponível na Bolsa 
de Emprego Público, em https://www.bep.gov.pt.

2 de fevereiro de 2022. — O Presidente da Câmara, Pedro Amadeu Lobo.
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