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 MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA

Aviso (extrato) n.º 5740/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para um posto de trabalho de técnico 
superior (engenharia civil), por tempo indeterminado.

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público para
preenchimento de 1 posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções

públicas por tempo indeterminado do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Albergaria -a -Velha

Sandra Isabel Silva Melo Almeida, Vereadora com competência delegada na área da gestão 
dos Recursos Humanos, torna público, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Lei da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho) e do artigo 11.º da 
Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, ambas na sua atual redação, que, por seu despacho datado 
de 11.02.2022, precedido de deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 03.02.2022, 
e nos termos previstos no mapa anual global consolidado dos recrutamentos autorizados do ano 
de 2022, aprovado por seu despacho de 14 de janeiro de 2022, se encontra aberto, pelo prazo de 
10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso, procedimento concursal comum 
para constituição de relação jurídica de emprego público, para preenchimento de 1 (um) posto de 
trabalho do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Albergaria -a -Velha, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a seguir identificado:

Proc.º 02/2022 — 1 Técnico Superior (Engenharia Civil) — Serviços de Projetos, Empreitadas 
e Vias Municipais (Divisão de Obras Municipais, Equipamentos e Vias);

Caracterização do Posto de Trabalho — Funções consultivas, de estudo, planeamento, pro-
gramação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica na 
área de atuação; planear e assegurar o acompanhamento técnico e a fiscalização das obras exe-
cutadas por administração direta, bem como as das Juntas de Freguesia, elaborando os autos de 
medição dos trabalhos durante o decorrer das mesmas; apresentar os cronogramas do estado de 
execução física e financeira das referidas obras e propor a tomada de medidas necessárias à sua 
conservação.

Nível habilitacional exigido — Bacharelato (pré -Bolonha) ou Licenciatura (pré ou pós Bolonha) 
em Engenharia Civil.

Requisitos especiais: É exigida, sob pena de exclusão, a inscrição como membro efetivo na 
Ordem dos Engenheiros ou Engenheiros Técnicos. A posse dos requisitos especiais deve ser de-
vidamente comprovada, sob pena de exclusão.

Formalização de candidaturas — As candidaturas devem ser acompanhadas dos documen-
tos constantes do ponto 7.4 do aviso integral publicado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.
gov.pt), e efetuadas obrigatoriamente através do requerimento disponível na página eletrónica do 
município.

Pelos fundamentos constantes do despacho de 11.02.2022, as candidaturas deverão ser re-
metidas por correio registado com aviso de receção para: Câmara Municipal de Albergaria -a -Velha, 
Praça Ferreira Tavares, 3850 -053 Albergaria -a -Velha, com indicação inequívoca do procedimento 
concursal. Poderão ainda ser entregues presencialmente, na Secção de Recursos Humanos, em 
envelope fechado, mediante marcação prévia, por telefone para 234529752. Em caso excecionais e 
devidamente fundamentados, poderá ser admitida outra forma de entrega, devendo ser previamente 
contactada a Secção de Recursos Humanos, mediante contacto prévio através do 234529752.

Publicitação — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria 125 -A/2019, de 30 
de abril, com a redação atual data pela Portaria 12 -A/2021, de 11 de janeiro, o presente aviso é 
publicitado no Diário da República, 2.ª série, por extrato, e de forma integral no sítio da Internet 
deste autarquia, em www.cm-albergaria.pt e na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 
1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, 2.ª série.
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Para mais informações, os interessados poderão contactar a Secção de Recursos Humanos 
do Município de Albergaria -a -Velha durante o horário normal de expediente ou consultar a página 
eletrónica www.cm-albergaria.pt.

4 de março de 2022. — A Vereadora, Sandra Isabel Silva Melo Almeida.
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