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MUNrcíPIO DE ESTREMOZ

Aviso n.o 1671112022

Sumário: Procedimento concursal para contratação por tempo indeterminado de um assistente
técnico.

Procedimento Concursal para Gontratação por Tempo lndeterminado de um Assistente Técnico

1 - Nos termos e para os efeitos previstos nos n.o" 1 e 3 do artigo 30.o e no artigo 33.o da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.o 3512014, de 20/0ô, na
sua redação atual, conjugados com a alínea a) do n.o 1 do artigo 11.o da Portaria n." 125-N2O19, de
30104, na atual redação, faz-se público que, por deliberação do órgão executivo de 01 de junho de
2022, foi autorizada a abertura de procedimento concursal comum pa'a a constituição de relação
jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas portempo
indeterminado, para ocupação de (1) um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente
técnico para exercer funções no Gabinete Municipal de Proteção Civil;

2-Caracterizaçáo do posto de trabalho a ocupar: são as constantes no Mapa de Pessoal
do Município de Estremoz e terão lugar no Gabinete Municipal de Proteção Civil. De forma mais
detalhada, as funções a desempenhar serão: Divulgar toda a informação na área de Proteção
Civil; assegurar a pesquisa, análise, seleção e difusão da documentação com importância para a
Proteção Civil; atualizar a informação sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas no Município,
bem como sobre elementos relativos às condições de ocorrência e à respetiva resposta; inventariar
e atualizar os registos dos meios e dos recursos existentes no concelho com interesse para as
operações de proteção e socorro; elaborar relatórios de ocorrência; redigir pareceres; dar apoio na
prevenção e avaliação de risco e vulnerabilidades; planeamento e apoio de operações de Proteção
Civil; proceder à sensibilização e informação públicas.

3 - Requisito Habilitacional: 12.o ano de escolaridade ou curso que lhe seja equiparado;
4-Prazo de apresentação de candidaturas: A publicação integral do procedimento concursal

oconerá no dia útilseguinte à publicação deste aviso, na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt),

bem como no sítio da lntemet do Município (www.cm-estremoz.pt) e nos seus lugares de estilo, devendo
as candidaturas ser apresentadas no prazo de dez dias úteis, mntados a partir do dia seguinte à publi-

cação integral.

27 de julho de 2022. - O Presidente da Câmara, José Daniel Pena Sadio.
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