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MUNICÍPIO DE VILA REAL
Aviso n.º 255/2021
Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado para um posto de trabalho de técnico superior — área de engenharia ambiental e de recursos naturais.

1 — De acordo com o disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LGTFP) aprovada em anexo à 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 minha proposta de 06/11/2020,
com competência delegada em 17/10/2017 e após deliberação da Câmara Municipal de 16/11/2020,
se encontra aberto procedimento concursal, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publicitação
integral do presente aviso na Bolsa de Emprego Público, para constituição de relação jurídica de
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento do seguinte posto de trabalho contemplado no mapa de pessoal
do município para o ano 2019, na seguinte carreira e categoria:
1 Técnico Superior — área de Engenharia Ambiental e de Recursos Naturais.
2 — Caracterização do Posto de Trabalho: as atividades serão desenvolvidas no âmbito das
competências definidas para a carreira Técnico Superior do regime geral e de acordo com o Anexo
a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
3 — Requisitos habilitacionais: poderão candidatar-se ao posto de trabalho os candidatos que
sejam titulares de licenciatura em engenharia ambiental e de recursos naturais.
4 — A Publicitação integral do procedimento consursal será efetuada na Bolsa de Emprego
Público (www.bep.gov.pt) para consulta a partir do 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da
República e na página eletrónica do Município (www.cm-vilareal.pt).
2020/12/14. — A Vereadora com o Pelouro dos Recursos Humanos, Ana Mafalda Figueiredo
Gonçalves Vaz de Carvalho.
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