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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

Aviso (extrato) n.º 19540/2019

Sumário: Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na car-
reira/categoria de assistente técnico.

1 — De acordo com o disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência da deliberação 
da reunião ordinária da Câmara Municipal de Bragança de 28 de janeiro de 2019, se encontra 
aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento concursal comum, para preenchimento de 1 posto de trabalho na car-
reira/categoria de assistente técnico.

2 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar — Exercer as atividades inerentes à carreira 
e categoria de Assistente Técnico, nos termos do mapa anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º 
da LTFP, correspondente ao grau de complexidade 2, compreendendo as seguintes funções e 
competências:

Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de natureza execu-
tiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos 
vários domínios de atuação dos órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos 
e práticos obtidos através de nível habilitacional na área do arquivo, incumbindo -lhe, nomeada-
mente: realizar tarefas relacionadas com a gestão de documentos, o controlo das incorporações, 
o registo, a cotação, o averbamento de registos, a descrição de documentos, o acondicionamento 
de documentos, o empréstimo, a pesquisa documental, a emissão de certidões e a aplicação de 
normas de funcionamento do arquivo, de acordo com métodos e procedimentos estabelecidos, sem 
prejuízo de desempenho de outras tarefas, iniciativas ou ações decididas no âmbito das atribuições 
e competências do Município.

3 — Requisito Habilitacional, os candidatos deverão ser detentores do 12.º ano de escolaridade 
ou curso que lhe seja equiparado, grau 2 de complexidade funcional, não se colocando a possibi-
lidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

3.1 — Requisitos especiais — Curso Técnico -Profissional de Arquivo. Cursos EFA de Técnico 
de Informação, Documentação e Comunicação. Cursos na área da Informação, Documentação e 
Arquivo: Cursos Tecnológicos, das escolas profissionais ou das escolas especializadas de ensino 
artístico; Cursos que confiram certificado de qualificação profissional de nível III, definida pela de-
cisão n.º 85/368/CEE, do Conselho das Comunidades Europeias, de 16 de junho. Especialização 
em Ciências Documentais -Arquivo. Não se colocando a possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência profissional.

4 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019 de 30 de abril, 
informa -se que a publicitação integral do procedimento será também efetuada em www.bep.gov.pt, 
no sítio da Internet do Município de Bragança em www.cm -braganca.pt.e afixado no placard do 
Balcão Único da Câmara Municipal de Bragança.

Devem, para o efeito, os interessados dirigir -se ao Serviço de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal, nas horas normais de expediente (das 9:00 H às 12:30 H e das 14:00 e às 17:30 H).

20 de novembro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Hernâni Dinis Venâncio 
Dias, Dr.
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