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 MUNICÍPIO DO BARREIRO

Aviso (extrato) n.º 5582/2022

Sumário: Procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos de trabalho, para 
a carreira e categoria de técnico superior (engenheiro civil).

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, doravante designada LTFP e aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua atual redação, torna -se público que por meu Despacho n.º 68 de 09/02/2022, se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, o procedimento concursal, na modalidade Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado, tendo em vista o preenchimento dos postos de trabalho infra identificados 
da Câmara Municipal do Barreiro, na categoria de Técnico Superior (m/f):

Ref. 2/2022 — 2 postos de trabalho para a carreira e categoria de Técnico Superior (m/f) área 
de Engenharia Civil para a Divisão de Obras Municipais, Estudos e Empreitadas.

Caracterização do posto de trabalho: as constantes no anexo à Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, referido no artigo 88.º, n.º 2, às quais 
corresponde o grau 3 de complexidade funcional, na carreira e categoria de Técnico Superior.

Nível Habilitacional: Licenciatura em Engenharia Civil e inscrição obrigatória na respetiva 
ordem profissional, não sendo permitida a substituição das habilitações exigidas por formação ou 
experiência profissional.

Ao abrigo do disposto no n.º 5, do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019 de 30 de abril informa-
-se que a publicitação integral do procedimento será também efetuada em www.bep.gov.pt e no 
sitio da Internet do Município do Barreiro em Recursos Humanos/Ofertas de Emprego no link 
https://www.cm-barreiro.pt/municipio/recursos-humanos/ofertas-de-emprego-74.

25 de fevereiro de 2022. — A Vereadora, Maria João Regalo.

315093308 


