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Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho
da carreira e categoria de técnico superior

1 — Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019,
de 30 de abril (doravante Portaria) e do n.º 2 do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, na sua atual redação (doravante LTFP), torna-se público que, por deliberação do Órgão
Executivo de 6 de janeiro de 2020, encontra-se aberto procedimento concursal comum para ocupação, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, o seguinte
posto de trabalho:
1.1 — Carreira/ categoria de Técnico Superior/Técnico Superior — 1 (um) posto de trabalho.
1.1.1 — Caracterização do posto de trabalho: orientação, controlo e avaliação do desempenho
e da eficiência do serviço, no desenvolvimento das atividades diárias da sua competência, bem
como coordenação das mesmas; promoção da execução das decisões do vogal responsável pelo
Pelouro e das deliberações dos órgãos da Freguesia, nas matérias do âmbito da respetiva unidade
orgânica; acompanhamento da execução dos contratos e apoio técnico nos processos de contratação pública; gerir o Sistema de Gestão da Qualidade, Norma ISO9001:2015.
2 — Local de Trabalho: instalações e/ou área territorial da Freguesia de Alvalade, sem prejuízo
das deslocações inerentes ao exercício das funções.
3 — Nível habilitacional exigido de acordo com os artigos 34.º e 86.º da LTFP. Licenciatura em
Engenharia, Gestão, Investigação Operacional ou Matemática Aplicada.
4 — Prazo de candidaturas: 10 (dez) dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso.
5 — O texto integral encontra-se publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP), acessível em
www.bep.gov.pt e na página eletrónica da Freguesia em https://www.jf-alvalade.pt/.
7 de janeiro de 2020. — O Vogal do Executivo, Mário Branco.
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