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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE TAVIRA

Aviso (extrato) n.º 17071/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para um técnico superior — licenciatura 
em Engenharia do Ambiente.

1 — Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual (adiante designada 
por LTFP), conjugado com o n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na re-
dação da Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, torna -se público que, após aprovação do mapa 
global consolidado de recrutamentos autorizados para 2021, por meu despacho de 01 de fevereiro 
de 2021, se encontra aberto, nos termos do artigo 18.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, 
na redação da Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, pelo prazo de dez dias úteis a contar da 
publicitação integral do presente aviso na Bolsa de Emprego Público, procedimento concursal co-
mum para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para preenchimento de um posto de trabalho previsto 
e não ocupado no mapa de pessoal desta Câmara Municipal, na carreira e categoria de Técnico 
Superior — Licenciatura em Engenharia do Ambiente, para o exercício de funções na Divisão de 
Ambiente.

2 — Caracterização do posto de trabalho — Funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica que fundamen-
tam e preparam a decisão, na área de atuação da unidade orgânica que integra, nomeadamente, 
na área de proteção do ambiente, da gestão de áreas portuárias e de áreas balneares, gestão da 
manutenção dos verdes e limpeza urbana; apresentação de procedimentos concursais no âmbito 
da contratação pública.

3 — Requisito habilitacional: Licenciatura em Engenharia do Ambiente.
4 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, 

na redação da Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, informa -se que a publicitação integral do 
procedimento será efetuada em www.bep.gov.pt e no sítio da Internet do Município, em Municí-
pio — Recursos Humanos — concursos a decorrer — Procedimentos concursais — FORM184.

30 de agosto de 2021. — A Presidente da Câmara Municipal, Ana Paula Fernandes Martins.
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