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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

Aviso (extrato) n.º 5645/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para um posto de trabalho na carreira e 
categoria de técnico superior, área de atividade de engenharia do ambiente.

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, conjugado com a alínea a), do n.º 1 e no n.º 5, 
ambos do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na redação dada pela Portaria 
n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, torna -se público que, na sequência da deliberação da reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Bragança de 10 de janeiro de 2022, 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 contratação em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para ocupação de 1 posto de trabalho na carreira/categoria de 
técnico superior — área de atividade — engenharia do ambiente (m/f).

2 — Caraterização do posto de trabalho: Funções de natureza de coordenação e executiva, 
de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, 
nas áreas de atuação comuns e instrumentais, designadamente implementa indicadores mensais 
de gestão, relativos a cada um dos setores; elabora relatório mensal de atividades e desempenho; 
promove a contratação pública em conformidade com o Código dos Contratos Públicos, no âmbito 
da manutenção urbana, sinalização rodoviária e gestão de espaços e estruturas de jogo e recreio; 
gestão contratual da concessão e fiscalização do Sistema de Gestão de Resíduos; aplica os dis-
positivos legais e regulamentos municipais; diagnóstico e análise técnica de fatores ambientais 
na implementação, acompanhamento e revisão de modelos associados às metodologias para a 
sustentabilidade nos processos de planeamento, visando o envolvimento ativo e constante dos 
diversos agentes locais; elabora, coordena e promove Planos Estratégicos Municipais e Projetos 
Cofinanciados no âmbito da integração da sustentabilidade nas componentes “Ambiente”, “Alte-
rações Climáticas”, “Economia Circular” e “Construção Sustentável”, nos instrumentos de planea-
mento municipal (IGT — PDM, PU, PP); colabora com os serviços na coordenação económica e 
salubridade pública na área das respetivas atribuições; coordena e integra comissões de inspeção e 
vistoria; emite pareceres nos termos da legislação vigente nas componentes de licenciamento e/ou 
exploração, sobre instalações e estabelecimentos e coordena tecnicamente e operacionalmente o 
serviço de administração direta de manutenção urbana.

3 — Requisito Habilitacional: de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 34.º, conjugado com 
a alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, os candidatos deverão ser detentores de Licenciatura 
em Engenharia do Ambiente e inscrição válida como membro efetivo na respetiva Ordem Profis-
sional/Associação 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, 
alterada e republicada 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 Inter-
net 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 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00).

8 de março de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, Hernâni Dinis Venâncio Dias, Dr.
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