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MUNICÍPIO DE PALMELA
Aviso (extrato) n.º 11434/2020
Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para assistente técnica/o (área funcional
de topografia).

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
deliberações 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 25 de junho de 2020, no exercício
da competência que lhe foi delegada pelo Presidente da Câmara, por Despacho n.º 36/2020,
datado 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 dez 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:
Assistente Técnica/o (área funcional de Topografia) — 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 que
não se encontrem na situação prevista no ponto 4, nos termos do artigo 35.º, n.º 1 da LTFP, que
cumulativamente, até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas, satisfaçam
os requisitos gerais e especiais, estipulados nos artigos 17.º e 86.º, n.º 1, alínea c), da LTFP, a
seguir referidos.
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/os 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 público,
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:
12.º ano de escolaridade ou curso equiparado, ficando dispensada/o da posse de tal requisito
habilitacional as/os trabalhadoras/es já integradas/os naquela carreira
4 — Conteúdo funcional do posto de trabalho:
Recolher, examinar, conferir e controlar a movimentação interna dos processos de trabalho
sob a sua responsabilidade, registando as anomalias/inconformidades detetadas e providenciando
pela sua correção;
Cumprir os procedimentos internos, contribuindo para a sua melhoria contínua, suportada por
uma avaliação crítica sistemática e pela formulação de propostas de alteração;
Executar levantamentos e nivelamentos topográficos, tendo em vista a elaboração de plantas, planos, cartas, mapas e apoios topométricos que se destinam à preparação e orientação de
trabalhos no domínio da engenharia, obras públicas e outros fins;
Dar alinhamentos e cotas de soleira em obras particulares;
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Proceder à análise de dados relevantes para o reconhecimento do terreno e selecionar os
meios, os materiais e os instrumentos de trabalho adequados ao levantamento topográfico;
Observar e analisar a rede geodésica nacional, no sentido de determinar as coordenadas dos
vértices de apoio aos levantamentos topográficos;
Determinar rigorosamente a posição relativa de pontos notáveis de determinada zona de
superfície terrestre, registando as coordenadas planimétricas e altimétricas, recorrendo a técnicas
e instrumentos de observação específicos;
Proceder a cálculos sobre os elementos recolhidos no terreno;
Proceder à implantação no terreno de pontos de referência para determinadas construções,
traçar esboços e desenhos e elaborar relatórios das operações efetuadas;
Efetuar representações gráficas da superfície terrestre, necessárias à conceção dos projetos;
Verificar a georreferenciação de processos;
Registar em base de dados os levantamentos topográficos realizados, utilizando programas
e plataformas informáticas específicas;
Identificar e utilizar as aplicações informáticas específicas da organização.
Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em
diretivas definidas e instruções gerais, no domínio de atuação da unidade orgânica;
Zelar pelas instalações e equipamentos afetos à sua atividade, garantindo a sua funcionalidade
e atualização em função de necessidades objetivas;
Auto-condução sempre que necessário para a satisfação das necessidades do serviço, desde
que devidamente habilitado para o efeito.
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).
26 de junho de 2020. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Joana Isabel Monteiro.
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