
 

 

AVISO 

Procedimentos concursais comuns de recrutamento, para preenchimento de dois postos de 

trabalho, em regime de contratos de trabalho em funções públicas por tempo determinado 

— termo resolutivo certo — na carreira e categoria de Técnico Superior (áreas de Educação e 

de Educação Básica) 

1— Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 e n.º 4 do 

artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 

n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que se encontram abertos 2 (dois) 

procedimentos concursais comuns, para constituição de relações jurídicas de emprego público 

por tempo determinado, na modalidade de contratos de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, pelo prazo de 1 (um) ano, eventualmente prorrogável, para preenchimento 

dos seguintes postos de trabalho, na Carreira e Categoria de Técnico Superior, previstos e não 

ocupados no mapa de pessoal desta Câmara Municipal:  

Ref.ª A) 1 (um) Técnico Superior (área de Educação) e Ref.ª B) 1 (um) Técnico Superior (área de 

Educação Básica), ambos para a Divisão de Desenvolvimento Social (DDS). 

2 — Caracterização dos postos de trabalho:  

Exercício de funções previstas no anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, nas 

áreas de Educação e de Educação Básica, Ref.ª A) e Ref.ª B), respetivamente, necessárias ao 

serviço da DDS, nomeadamente: Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, 

avaliação 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. Atividades: Constituição de uma equipa multidisciplinar de combate ao abandono 

e insucesso escolar, composta por técnicos da área de educação, que, para além de 

acompanhar todo o processo de implementação do plano integrado e inovador de combate ao 



insucesso escolar da comunidade intermunicipal do Ave (PIICIE), intervirá numa lógica de 

potenciação do trabalho desenvolvido pelo agrupamento de escolas na implementação do seu 

plano de ação estratégica, que reflete as necessidades especificas dos seus alunos e sugere 

uma ingerência ajustada aos contextos locais, por forma a garantir a sua continuidade no pós 

2020, bem assim, articulação e complementaridade com outros projetos do PIICIE, tais como, 

o hypatiamat, a plataforma mais cidadania, curtir ciência, as salas de aula do futuro e o 

laboratório.  

 3 — Área de formação académica ou profissional exigida:  

Ref.ª A) – Licenciatura em Educação 

 Ref.ª B) – Licenciatura em Educação Básica 

4— Prazo de candidatura: 

 10 dias úteis contados da data da publicação do aviso no Diário da República. 

5 — Os presentes procedimentos concursais foram publicitados na 2.ª série do Diário da 

República, n.º 57, de 21 de março de 2019, mediante aviso n.º 4939/2019, por publicação 

integral. 

 

Paços do Concelho de Mondim de Basto, 21 de março de 2019 — O Presidente da Câmara 

Municipal, Humberto da Costa Cerqueira. 

 

 


