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 MUNICÍPIO DE ALMADA

Aviso (extrato) n.º 13536/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho 
da carreira/categoria de técnico superior (engenharia geográfica, engenharia do terri-
tório, geografia, engenharia do ambiente) — Divisão de Modernização Administrativa e 
Gestão Territorial.

Nos termos previstos no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, e do artigo 11.º da 
Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na redação atual, torna -se público que, por meu despacho 
proferido na presente data e na sequência do deliberado em 02 e 28/12/2020, pela Câmara Mu-
nicipal e Assembleia Municipal de Almada, se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis 
contados a partir do dia seguinte ao da publicação integral na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
acessível em www.bep.gov.pt, bem como por extrato na página eletrónica da CMA www.m-almada.pt, 
Procedimento Concursal Comum para ocupação, de um (1) posto de trabalho da carreira/categoria 
de Técnico Superior (Engenharia Geográfica, Engenharia do Território, Geografia, Engenharia do 
Ambiente) — Divisão de Modernização Administrativa e Gestão Territorial, em regime de Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado.

1 — Requisitos de admissão: Posse de uma das seguintes Licenciaturas: Engenharia Geo-
gráfica; Engenharia do Território; Geografia; Engenharia do Ambiente.

2 — Caracterização do posto de trabalho: as funções a desempenhar correspondem ao grau 3 
de complexidade funcional, cuja caracterização se encontra prevista no anexo a que se refere o 
n.º 2 do artigo 88.º da LTFP e à execução especificamente das seguintes atividades: Execução de 
processos e projetos nas áreas da Cartografia, Cadastro, Sistemas de Informação Geográfica e 
Deteção Remota, orientados para a elaboração de Produtos de Base Espacial, necessários para 
o desenvolvimento de atividades de engenharia, bem como, de monitorização, planeamento e 
gestão do território. Execução de processos no âmbito do Geoportal de Almada e do Observatório 
do Território de Almada.

07/07/2021. — A Vereadora dos Serviços Municipais de Recursos Humanos, Saúde Ocupa-
cional, Higiene Urbana, Manutenção e Logística, Ação e Intervenção Social e Habitação, Maria 
Teodolinda Monteiro Silveira.
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