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 MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

Aviso (extrato) n.º 4713/2023

Sumário: Abertura de procedimentos concursais para recrutamento por tempo indeterminado de 
dois postos de trabalho na carreira de técnico superior.

Abertura de procedimentos concursais para ocupação por tempo indeterminado
de dois postos de trabalho na carreira de técnico superior,

um na área de engenharia civil e um na área de proteção civil

1 — Para efeitos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20/06, na sua redação atual, e no artigo 11.º da Portaria 
n.º 233/2022, de 09/09, na sua redação atual, torna -se público que, na sequência da deliberação 
da Câmara Municipal de 05/05/2022 e por meus despachos de 22/06/2022 e 28/07/2022, respeti-
vamente, encontram -se abertos procedimentos concursais comuns para ocupação de dois postos 
de trabalho (m/f), previstos e não ocupados, no mapa de pessoal do Município de Esposende, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a seguir referenciados:

Ref. 2023 E) Um posto de trabalho para a carreira/categoria de técnico superior, área de 
proteção civil;

Ref. 2023 F) Um posto de trabalho para a carreira/categoria de técnico superior, área de 
engenharia civil.

2 — Caracterização do/s posto/s de trabalho:

Ref. 2023 E) Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplica-
ção de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão; elaboração de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de 
outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas da proteção Civil do Município; atuar 
preventivamente no levantamento e análise de situações de risco suscetíveis de acionarem os 
meios de proteção civil; apoiar na coordenação das operações de socorro à população do conce-
lho, em especial, por efeito de catástrofe ou de calamidade pública; promover o acompanhamento 
e realojamento da população do concelho atingida, em especial, por situações de catástrofe ou 
de calamidade pública, em articulação com os serviços competentes da área social; desenvolver, 
com o serviço referido anteriormente, ações subsequentes de reintegração social da população do 
concelho afetada; colaborar com o Serviço Nacional de Proteção Civil no estudo e preparação de 
planos de defesa da população do concelho em casos de emergência; apoiar na coordenação da 
vigilância e fiscalização dos edifícios públicos, casas de espetáculos e outros recintos públicos, no 
que concerne à prevenção de riscos de incêndio e à segurança em geral, nos termos da lei e dos 
regulamentos em vigor; dar parecer no que concerne à proteção contra incêndios e outros sinistros, 
nos projetos de edificação e efetuar as respetivas vistorias, em estreita colaboração com os corpos 
de bombeiros da área do Município; colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros; 
participação em outras atividades de proteção civil, no âmbito do exercício das funções específicas 
que lhe forem cometidas; exercício de atividades de formação e sensibilização, com especial inci-
dência para a prevenção de risco de incêndio e acidentes junto das populações; participação em 
outras ações e o exercício de outras atividades para as quais estejam tecnicamente preparados 
e se enquadrem nos seus fins específicos e nos fins das respetivas atividades inerentes à área; 
análise estatística da área da proteção civil; elaborar planos de emergência e segurança;

Ref. 2023 F) Gerir todos os processos referentes a obras de urbanização, a levar a efeito 
no espaço do Município de Esposende, desde o controlo prévio até à receção definitiva; propor a 
execução de obras de urbanização pela Câmara Municipal, em substituição dos promotores sem-
pre que se justifique e se verifiquem as condições legais para o efeito; prestar informação sobre 
todos os pedidos de intervenção para execução de infraestruturas no domínio público, por parte 
das concessionárias de infra estruturas públicas. Gestão do Licenciamento Industrial — Gerir todos 
os processos do licenciamento industrial, verificar o cumprimento dos requisitos técnicos e legais, 
prestar informação sobre os pedidos de licenciamento.
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3 — Nível habilitacional exigido e área de formação académica ou profissional por referência 
à Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação (CNAEF) — Portaria n.º 256/2005, 
de 16 de março:

Ref. 2023 E) Licenciatura nas áreas de proteção civil, engenharia de proteção civil ou segurança 
comunitária (área CNAEF 861) ou Geografia ou geografia e planeamento (área CNAEF 312).

Ref. 2023 F) Licenciatura na área de Engenharia Civil (área CNAEF 582) e inscrição efetiva 
na Ordem dos Engenheiros/Engenheiros Técnicos.

4 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis contados a partir da publicação do presente aviso no 
Diário da República.

5 — Local da publicação integral: a publicitação integral do presente procedimento encontra -se 
na Bolsa de Emprego Público (BEP) em www.bep.pt e em www.municipio.pt, em Câmara Munici-
pal/Recursos Humanos/Recrutamento de Pessoal/Procedimentos de Recrutamento Ativos, no dia 
seguinte à presente publicação.

17 de fevereiro de 2023. — O Presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira, arq.

316190737 


