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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA
Aviso (extrato) n.º 17701/2019
Sumário: Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado do mapa de
pessoal da carreira e categoria de técnico superior, na área funcional de Engenharia Civil.

Torna-se público nos termos do n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril
que, por deliberação do Conselho de Administração de 18 de julho de 2019, que se encontra aberto,
por um período de 10 dias úteis a contar da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP),
procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado do mapa de pessoal da carreira
e categoria de Técnico Superior, na área funcional de Engenharia Civil.
Caracterização do posto de trabalho, em conformidade com o estabelecido no mapa de pessoal destes SMAS:
Exercer as atividades inerentes à carreira e categoria de técnico superior, nos termos do mapa
anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP),
correspondente ao grau de complexidade 3, desenvolver as funções da respetiva área funcional e
todas as tarefas decorrentes das mesmas.
Requisito habilitacional e área de formação académica ou profissional: Mestrado em Engenharia Civil ou Licenciatura Pré Bolonha em Engenharia Civil sem possibilidade de substituição de
habilitação literária com inscrição em vigor na Ordem dos Engenheiros.
A publicação integral contendo a indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil
exigido, da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de interesse para
a apresentação das candidaturas constará da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP),
a ocorrer após publicação do presente aviso no Diário da República e estará disponível no sítio
eletrónico destes Serviços Municipalizados em www.smaspdl.pt.
18 de outubro de 2019. — O Presidente do Conselho de Administração, José Manuel Cabral
Dias Bolieiro.
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