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 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso (extrato) n.º 7055/2020

Sumário: Abertura de procedimento concursal para técnica/o superior (área funcional de enge-
nharia civil).

Procedimento concursal comum com vista à constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, para preenchimento de posto de trabalho do Mapa de Pessoal

1 — Publica -se a abertura do presente procedimento concursal comum, na sequência das de-
liberações tomadas em reuniões de Câmara, realizadas em 15 de janeiro e 29 de janeiro de 2020, 
e do despacho proferido pelo Vereador Adilo Oliveira Costa, em 12 de março de 2020, no exercício 
da competência que lhe foi delegada pelo Presidente da Câmara, por Despacho n.º 36/2020, da-
tado de 06 de janeiro, de acordo com o disposto nos artigos 30.º, n.os 1 a 4, e 33.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com a sua 
atual redação, conjugado com a alínea a) do artigo 3.º e artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 
30 de abril, pelo prazo de vinte dias úteis, a contar da data da publicitação na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), acessível em www.bep.gov.pt, com vista à admissão em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para preenchimento do posto de trabalho 
correspondente à carreira/categoria a seguir referida:

Técnica/o Superior (área funcional de Engenharia Civil) — 1 posto de trabalho.

2 — Requisitos de admissão ao procedimento concursal:
2.1 — Podem candidatar -se trabalhadoras/es detentoras/es de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, incluindo pessoal em situação de valorização profissional, nos 
termos do artigo 35.º, n.º 1 da LTFP.

2.2 — Candidaturas condicionais:
Na previsibilidade de não ser viável o preenchimento do posto de trabalho por candidatas/os 

detentoras/es de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, são admitidas 
candidaturas de cidadãs/ãos detentoras/es de relação jurídica de emprego público, em regime de 
contrato de trabalho a termo resolutivo certo ou incerto, e sem relação jurídica de emprego pú-
blico, as/os quais, não obstante possam vir a obter melhores resultados nos métodos de seleção, 
só poderão vir a ocupar o posto de trabalho na eventualidade do mesmo, não ser preenchido por 
candidatas/os detentoras/es de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, com 
prioridade legal para o pessoal em situação de valorização profissional.

3 — Requisitos especiais:
Licenciatura na área de Engenharia Civil, e inscrição válida e efetiva na Ordem dos Enge-

nheiros.
4 — Conteúdo funcional do posto de trabalho
Funções correspondentes à caracterização funcional da respetiva carreira técnica superior 

(grau 3 de complexidade funcional) constantes do Anexo, referido no n.º 2.º no artigo 88.º da LTFP, 
complementado com as especificidades inerentes à respetiva área funcional, de âmbito consultivo, 
de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos processos de natureza 
técnica e/ou científica, que fundamentam e preparam a decisão, designadamente:

Apreciar e dar parecer sobre os pedidos de informação prévia relativos a construção de edifica-
ções, destinadas exclusiva ou predominantemente a habitação e relativos à instalação de atividades 
económicas e industriais, sujeitas a licenciamento específico, auscultando previamente sempre que 
necessário, ou legalmente exigido, outras unidades orgânicas e entidades externas;

Analisar os pedidos de autorização e de licenciamento, relativos à construção, reconstrução, 
ampliação, alteração, conservação e de utilização de edifícios destinados exclusiva ou predominan-
temente para habitação, auscultando previamente sempre que necessário, ou legalmente exigido, 
outras unidades orgânicas e entidades externas;
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Enquadrar os pedidos de comunicação prévia respeitantes às obras isentas de licença de 
construção nos termos da lei;

Promover a criação de mecanismos de controlo da iniciativa privada, no domínio da construção 
de edifícios para habitação, tendo sempre em atenção os direitos dos particulares e os direitos da 
comunidade;

Informar superiormente sempre que seja verificada a inobservância dos regulamentos e normas 
em vigor aplicáveis, e propor medidas que devam ser tomadas;

Apreciar e dar parecer sobre pedidos de informação prévia relativos a construção de edifícios 
de uso misto destinadas predominantemente a atividades económicas, sujeitas a licenciamento 
específico;

Analisar os pedidos de autorização e de licenciamento de edifícios de uso misto destinados 
predominantemente a atividades económicas;

Promover a criação de mecanismos de controlo da iniciativa privada no domínio da construção 
de edifícios não habitacionais, tendo sempre em atenção os direitos do particular e os direitos da 
comunidade;

Informar superiormente sempre que seja verificada a inobservância dos regulamentos e normas 
em vigor aplicáveis, e propor medidas que devam ser tomadas;

Emitir pareceres respeitantes a projetos de edificações da responsabilidade da administração 
central ou de entidades concessionárias de serviço público isentas de licenciamento municipal.

5 — A publicação do aviso de forma integral, com indicação designadamente, dos requisitos 
formais de provimento, da composição do júri, dos métodos de seleção bem como da formalização 
de candidaturas é efetuada na BEP (www.bep.gov.pt) bem como na página eletrónica da Câmara 
Municipal de Palmela (www.cm -palmela.pt)

16 de março de 2020. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Joana Isabel Monteiro.
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