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COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO AVE
Aviso (extrato) n.º 20104/2020
Sumário: Abertura de procedimentos concursais para recrutamento por tempo indeterminado de
várias carreiras/categorias.

Contratação por tempo indeterminado

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o
artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, por deliberação do Conselho Intermunicipal de 28 de julho de 2020, se encontram abertos, os procedimentos concursais
comuns para constituição de vinculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento dos seguintes
postos de trabalho:
Posto A) — 1 (um) posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior (m/f) — na
área de Engenharia do Ambiente;
Posto B) — 1 (um) posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior (m/f) na Área
de Geografia e Planeamento.
1 — Caracterização dos postos de trabalho:
Posto A — âmbito das atribuições genéricas da carreira técnica superior, de acordo com o disposto no anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP. No âmbito das exigências específicas
para o posto de trabalho a ocupar: efetuar estudos sobre conceitos, teorias e métodos, desenvolver
ou aplicar os conhecimentos inerentes à licenciatura em Engenharia do Ambiente; efetuar estudos
sobre ambiente e sustentabilidade; aplicar a legislação ambiental; fornecer apoio técnico em decisões ao nível local/regional; instruir candidaturas intermunicipais que visem obter o apoio de fundos
comunitários e submissão das mesmas nas correspondentes plataformas; assegurar a gestão e o
acompanhamento físico e financeiro das operações financiadas por fundos comunitários na área
do ambiente, bem como, responder a todos os quesitos solicitados pelas autoridades de gestão e
auditores; Procurar fontes de financiamento nacionais e comunitários para projetos e iniciativas da
CIM do Ave e dos seus Municípios; preparar programas de formação e sensibilização na área do
ambiente, eficiência energética, alterações climáticas e economia circular; apoiar programas e/ou
projetos de sensibilização ambiental, eficiência energética, alterações climáticas e economia circular; exercer funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de
métodos e processos de natureza técnica e/ou científica, que fundamentam e preparam a tomada
de decisões; preparar informação para dar resposta aos compromissos assumidos no domínio
estatístico com Organismos Nacionais e Internacionais; elaborar informações e documentação de
suporte ao lançamento de procedimentos de contratação pública; apoiar a implementação regional
do Plano Nacional de Energia e Clima 2030; prestar apoio e acompanhamento técnico à execução,
monitorização e avaliação do PDCT do Ave na área do ambiente; representar o órgão ou serviço
em assuntos da sua especialidade e tomar opções de índole técnica, enquadradas por diretivas
ou orientações superiores.
Posto B — No âmbito das atribuições genéricas da carreira técnica superior, de acordo com o
disposto no anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP. No âmbito das exigências específicas para o posto de trabalho a ocupar: Planeamento, desenvolvimento e gestão de sistemas de
informação geográfica, especialmente nas plataformas nacionais especializadas SIGGESC (Sistema
de Informação Geográfica de Gestão de Carreiras) e SICO (Sistema de Informação de Carreiras e
Operadores); Gestão de bases de dados e aplicativos complementares às plataformas nacionais de
sistemas de informação geográfica na área dos transportes; Domínio das ferramentas dos sistemas
de informação geográfica (ArcGIS e QGIS); Apoio na elaboração de cadastro de infraestruturas de
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rede integradas ou a integrar no domínio público; Desempenhar funções específicas no âmbito do
Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros (RJSPTP), designadamente: na
gestão do transporte rodoviário de âmbito municipal e intermunicipal/regional, no planeamento das
infraestruturas, redes e serviços, na gestão e monitorização, na informação e divulgação; Acompanhar a concessão do serviço público de transporte rodoviário de passageiros e articular com as
entidades competentes na matéria nomeadamente a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes;
Apoio técnico na apreciação e estudo das concessões, autorizações, tarifários, horários e alteração
de carreiras de transporte público; Execução das funções de organização, supervisão e prestação
de serviços do sistema de transportes públicos de passageiros; Relacionamento com operadores
de transporte público que operam no território, elaboração de propostas de melhoria do serviço
público de transportes prestado à população; Formular e apresentar soluções para problemas nas
temáticas gerais da mobilidade e transportes; Organização de projetos de planeamento territorial e
gestão da mobilidade urbana sustentável, nomeadamente nos importantes vetores da mobilidade
suave (pedonal e ciclável); Colaborar num sistema de acompanhamento e análise de estudos e
estatísticas relevantes para a missão da Autoridade Intermunicipal de Transportes do Ave, provenientes em especial do(s) operador(es).
2 — Nível Habilitacional exigido:
Posto A — licenciatura em Engenharia do Ambiente.
Posto B — licenciatura em Geografia e Planeamento.
3 — Habilitações Profissionais obrigatórias:
Posto A — inscrição na respetiva ordem profissional.
4 — Prazo de candidatura — 12 (doze) dias úteis contados a partir da data da publicação do
presente Aviso, nos termos do artigo 18.º da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril;
5 — A publicação integral do aviso de abertura destes procedimentos concursais será publicitada na Bolsa de Emprego Público (BEP) e na página eletrónica da Comunidade Intermunicipal
do Ave em www.cim-ave.pt, na data desta publicação, da qual constam todos os requisitos formais
de candidatura.
21 de novembro de 2020. — O Presidente do Conselho Intermunicipal, Dr. Raúl Cunha.
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