
M U N I C I P I O    D E   V I L A    V I Ç O S A 
 

 

AVISO  
(Publ icado no Diár io da Repúbl ica,  2ª sér ie,  n. º  87 , de 5 de 

maio de 2020)  
 

Procedimento concursal comum, na modalidade de cont rato de trabalho em 

funções públicas, por tempo indeterminado, com vist a ao recrutamento de um 

posto de trabalho na carreira e categoria de assist ente técnico, na área de 

atividade de desenhador 

1 - Para efeitos do disposto na alínea a) n.º 1 e n .º 5 do artigo 11.º da 

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril e nos termo s do estipulado no 

artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Púb licas, aprovada pelo 

artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torn a-se público que, por 

deliberação da Câmara Municipal, de dois de novembr o de 2019, se encontra 

aberto pelo prazo de 15 dias úteis, a contar da pub licação do aviso 

integral na BEP, procedimento concursal comum, na m odalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas, por tempo indetermina do, para recrutamento de 

um posto de trabalho, na carreira e categoria de As sistente Técnico, na 

área de atividade de desenhador. 

2 - Local de trabalho: Área do Município de Vila Vi çosa. 

3 - Caracterização do posto de trabalho: 

3.1. Grau de complexidade, carreira e categoria: gr au de complexidade 2, 

carreira geral de assistente técnico, categoria de assistente técnico, nos 

termos do disposto nos artigos 86º e 88º da Lei Ger al do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de  20/06. 

3.2. Conteúdo Funcional: As funções a desempenhar s ão de natureza 

executiva, de aplicação de métodos e processos, com  base em diretivas bem 

definidas e instruções gerais, de grau médio de com plexidade, nas áreas de 

atuação comuns e instrumentais e nos vários domínio s de atuação dos órgãos 

e serviços. 

3.3. Atribuição/atividade: Executar e ou compor maq uetas, desenhos, mapas, 

cartas ou gráficos relativos à área de atividade do s serviços a partir de 

elementos que lhe são fornecidos e segundo normas t écnicas específicas e, 

bem assim, executar as correspondentes artes finais ; executar trabalhos de 

pormenorização em projetos de construção civil e ar quitetura; executar 



desenhos cartográficos de espaços exteriores, dedic ados ou não à construção 

civil e zonas verdes e de planos de enquadramento u rbano-paisagístico; 

executar desenhos de plantas de implantação topográ fica de espaços 

exteriores; executar a ampliação e redução de desen hos; efetuar o cálculo 

de dimensões, superfícies, volumes e outros não esp ecificados; extrair 

plantas de localização, cartas de ordenamento e con dicionantes de 

instrumentos de planeamento, de forma a garantir o esclarecimento dos 

interessados e correta instrução de pedidos apresen tados no Município, ou 

noutras entidades; apoiar a elaboração de Planos Mu nicipais e 

Intermunicipais nas áreas de urbanismo, planeamento  e outras que dependam 

das informações geográficas, cadastrais, urbanístic as e arquitetónicas; 

assegurar a atualização de dados no Sistema de Info rmação Geográfica do 

Município; apoiar a elaboração de cadastro de infra estruturas de rede 

integradas ou a integrar o domínio público; apoiar a realização de 

levantamentos temáticos, necessários à prossecução de objetivos da divisão, 

tais como imóveis degradados, infraestruturas, entr e outros; utilizar e 

desenvolver trabalhos em Autocad e Geomedia, nomead amente, digitalização de 

dados, cruzamento de diferentes bases de dados e an álise espacial com vista 

à produção de cartografia em formato digital e anal ógico. 

4 - Nível habilitacional: Curso na área de desenho com equiparação ao 12º 

ano de escolaridade ou, 12º ano de escolaridade com plementado por curso que 

atribua qualificação profissional na área de desenh o. 

5 - Podem ser opositores ao presente procedimento c oncursal candidatos com 

ou sem vínculo de emprego público previamente estab elecido. 

6 - O texto integral do procedimento será publicita do na BEP - Bolsa de 

Emprego Público, em www.bep.gov.pt, no 1º dia útil seguinte à presente 

publicação, bem como, por extrato, no sítio da Inte rnet do Município de 

Vila Viçosa em www.cm-vilavicosa.pt a partir da dat a de publicação na BEP. 

Vila Viçosa, 6 de maio de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

Manuel João Fontainhas Condenado, Prof. 


