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AVISO 
 
--- Faz-se público que se encontra aberto, pelo prazo de (10) dez dias úteis, de acordo com o 
Aviso n.º 7697/2017, publicado no “Diário da República”, II Série, n.º 130, datado de 07 de julho 
de 2017, procedimento concursal comum tendo em vista a ocupação de 1 (um) posto de 
trabalho da carreira unicategorial de técnico superior, previsto e não ocupado, constante do 
mapa de pessoal da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, na modalidade de relação jurídica 
de emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 
 
--- Caracterização dos postos de trabalho: 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. Para fazer face à necessidade de constituição de um posto de trabalho 
no Serviço de Gestão Urbanística, da Divisão de Urbanismo e Planeamento, cujas 
competências vêm descritas no artigo 25.º do Anexo I, do Despacho n.º 886/2013, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 11, de 16 de janeiro de 2013, que aprova a Estrutura flexível 
dos serviços municipais e atribuições e competências das respetivas unidades orgânicas e 
gabinetes. 
 
--- Nível habilitacional: Licenciatura em Engenharia Civil.  
 
--- Os requisitos de admissão são definidos no aviso de abertura.  
 
--- Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, 07 de julho de 2017.  
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