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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

Aviso (extrato) n.º 14506/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para um posto de trabalho de técnico 
superior de engenharia do ambiente.

1 — Nos termos e para os efeitos do previsto nos n.os 1 e 5 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, conjugado 
com o 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 por deliberação da Câmara Municipal de Bragança de 12 de 
julho de 2021, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação do 
presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum, para preenchimento de 
1 posto de trabalho na carreira/categoria de técnico superior — área de atividade — Engenharia 
do Ambiente (m/f).

2 — Caracterização do posto de trabalho — Dinamização do modelo de cogestão da área 
protegida; Envolvimento dos principais atores locais na cogestão da área protegida; Promoção da 
gestão participativa no desenvolvimento do modelo de cogestão; Levantamento e planeamento no 
âmbito da sensibilização/comunicação sobre o capital natural existente na área protegida; Elabo-
ração e aprovação do plano de cogestão da área protegida e respetivo financiamento; Publicitação 
e divulgação da informação relevante no âmbito da cogestão da área protegida; Outras atividades. 
Acompanhamento do modelo de cogestão da área protegida; Gestão e dinamização de parcerias; 
Promoção da gestão participativa no desenvolvimento sustentável da área protegida; Sensibilização/
comunicação sobre o capital natural existente na área protegida; Execução do plano de cogestão 
da área protegida; Publicitação e divulgação da informação relevante no âmbito da cogestão da 
área protegida; Outras atividades.

3 — Requisito Habilitacional, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por 
formação ou experiência profissional: Licenciatura em Engenharia do Ambiente.

4 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 11.º da 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada pela 
Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, informa -se que a publicitação integral do procedimento será 
efetuada na bolsa de emprego, (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 julho de 2021. — O Presidente da Câmara Municipal, Hernâni Dinis Venâncio Dias, Dr.
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