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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE NISA

Aviso (extrato) n.º 18330/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para um posto de trabalho de técnico 
superior — engenharia civil — contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

Procedimento concursal comum para vínculo de emprego público para preenchimento de posto
de trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Município de Nisa,

na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

1 — Para os efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de 
abril, na sua atual redação introduzida pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, conjugado com 
o artigo 33.º da LTFP (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua atual redação, torna -se público que por meu despacho datado de 27/07/2022, 
na sequência da deliberação da Câmara Municipal n.º 43/2022, datada de 15 de março, se encontra 
aberto pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso na 2.ª série 
do Diário da República, o procedimento concursal comum para vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista 
o preenchimento do posto de trabalho, previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal do Município 
de Nisa para o ano de 2022, a seguir identificado:

Ref.ª 09/2022 — 1 posto de trabalho para a categoria de Técnico Superior, da carreira geral 
de Técnico Superior — Engenharia Civil para a DOTSM/Gabinete de Obras e Serviços Municipais.

2 — Caracterização do posto de trabalho:

No âmbito geral:

As funções constantes no anexo à LTFP, na sua atual redação, a que se refere o n.º 2 do 
artigo 88.º da mesma Lei, na carreira e categoria de técnico superior, inserido na respetiva unidade 
orgânica, e na respetiva área de recrutamento, às quais corresponde o grau 3 de complexidade 
funcional, designadamente, funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avalia-
ção e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam 
e preparam a decisão. Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com 
diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado 
nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. Funções exercidas 
com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado. 
Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole 
técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

2.1 — Caracterização específica do posto de trabalho:
Tendo em conta as atribuições e competências do Gabinete de Obras e Serviços Municipais 

da Divisão de Ordenamento do Território e Serviços Municipais: compete programar atividades de 
execução de obras e propor a sua forma de execução.

3 — Local de trabalho: área do Município de Nisa.
4 — Nível habilitacional exigido:
Licenciatura na área de Engenharia Civil e inscrição como membro efetivo na respetiva Ordem 

Profissional.
4.1 — Não é possível substituir a habilitação exigida por formação ou experiência profissional.
5 — A versão integral do aviso de abertura encontra -se publicitada na Bolsa de Emprego 

Público, acessível em www.bep.gov.pt e no sítio da internet do Município em www.cm-nisa.pt.

14 de setembro de 2022. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Maria Idalina Alves Trindade.

315690562 


