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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 técnico superior, 

na área de atividade de engenharia civil 

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 (doravan te Portaria) e nos 

termos do estipulado no artigo 33.º da Lei Geral do  Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pelo artigo 2.º da Lei n .º 35/2014, de 20 

de junho, (doravante LTFP), torna-se público que, p or deliberação da 

Câmara Municipal, de sete de agosto de 2019, se enc ontra aberto pelo 

prazo de 15 dias úteis, a contar da publicação do a viso integral na 

BEP, procedimento concursal comum, na modalidade de  contrato de 

trabalho em funções públicas, por tempo indetermina do, para 

recrutamento de um posto de trabalho, na carreira e  categoria de 

Técnico Superior, na área de atividade de engenhari a civil. 

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 

3, carreira geral de Técnico Superior, categoria de  Técnico Superior, 

nos termos do disposto nos artigos 86º e 88º da Lei  Geral 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 

consultiva, de estudo, planeamento, programação, av aliação e aplicação 

de métodos e processos de natureza técnica e ou cie ntífica, que 

fundamentam e preparam a decisão. Elaboração, auton omamente ou em 

grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e 

execução de outras atividades de apoio geral ou esp ecializado nas 

áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas  dos órgãos e 

serviços. Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, 



ainda que com enquadramento superior qualificado. R epresentação do 

órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de 

índole técnica, enquadradas por diretivas ou orient ações superiores. 

3.3. Atribuição/atividade: Elaborar informação e pa receres de caráter 

técnico sobre processos e viabilidades de construçã o; conceber e 

realizar projetos de obras, preparando, organizando  e superintendendo 

a sua construção, manutenção e reparação; conceber projetos de 

estrutura e fundações, escavação e contenção perifé rica, redes 

interiores de água e esgotos, rede de incêndio e re de de gás; conceber 

e analisar projetos de arruamentos, drenagem de águ as pluviais e de 

águas domésticas e abastecimento de águas relativos  a operações de 

loteamentos urbanos; estudar, se necessário, o terr eno e o local mais 

adequado para a construção da obra; executar os cál culos, assegurando 

a resistência e a estabilidade da obra considerada e tendo em atenção 

fatores como a natureza dos materiais de construção  a utilizar, 

pressões de água, resistência aos ventos, a sismos e mudanças de 

temperatura; preparar o programa e coordenação das operações à medida 

que os trabalhos prosseguem; preparar, organizar e realizar a 

superintendência dos trabalhos de manutenção e repa ração de 

construções existentes; fiscalizar e realizar a dir eção técnica de 

obras; realizar vistorias técnicas; colaborar e par ticipar em equipas 

multidisciplinares para elaboração de projetos de o bras de complexa ou 

elevada importância técnica ou económica; conceber e realizar planos 

de obras, estabelecendo estimativas de custo e orça mentos, planos de 

trabalho e especificações, indicando o tipo de mate riais, máquinas e 

outros equipamentos necessários; analisar as divers as componentes do 

projeto, as memórias descritivas e os cadernos de e ncargos; efetuar 

medições e determinar as quantidades de materiais, de mão-de-obra e de 

serviços necessários, utilizando conhecimentos de d esenho, dos 

materiais e dos processos e métodos de execução de obras; calcular os 

valores globais, utilizando, nomeadamente, tabelas de preços; conceber 

e realizar planos de obras, estabelecendo estimativ as de custo e 

orçamentos, planos de trabalho e especificações, in dicando o tipo de 

materiais, máquinas e outros equipamentos necessári os; preparar os 

elementos necessários para lançamento de empreitada s, nomeadamente 

elaboração do programa de concurso e caderno de enc argos; coordenar as 



equipas de trabalho de obras executadas por adminis tração direta; 

acompanhar e fiscalizar obras executadas por emprei tada; realizar 

mapas de medição e orçamentação de obras, estimativ as e controle de 

custos; conceber e avaliar projetos de acondicionam ento acústico e 

térmico; informar licenciamentos de elevadores, tap etes rolantes e 

monta-cargas; elaborar e avaliar planos de seguranç a e saúde e gestão 

de resíduos no âmbito dos concursos públicos e da i mplementação e 

preparação de empreitadas de obras; coordenar o fun cionamento das 

oficinas municipais; elaborar informações e parecer es de caráter 

técnico sobre processos e viabilidades de construçã o, proceder à 

verificação técnica de conformidade de obras com os  respetivos 

projetos e à sua fiscalização técnica; elaborar inf ormações relativas 

a instalação de atividades económicas, nomeadamente , Restauração e 

Bebidas, indústria do tipo C e de estabelecimentos de comércio e de 

prestação de serviços cujo funcionamento pode envol ver riscos para a 

saúde e segurança das pessoas; participar em vistor ias para efeitos de 

eventual emissão de licenças de utilização e outras  previstas na lei. 

4 - Nível habilitacional: Licenciatura em engenhari a civil, não 

havendo possibilidade de substituição do nível habi litacional por 

formação ou experiência profissional e, inscrição n a respetiva Ordem 

Profissional. 

5 - Podem ser opositores ao presente procedimento c oncursal candidatos 

com ou sem vínculo de emprego público previamente e stabelecido. 

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

de Emprego Público, em www.bep.gov.pt, no 1º dia út il seguinte à 

presente publicação, bem como, por extrato, no síti o da Internet do 

Município de Vila Viçosa em www.cm-vilavicosa.pt a partir da data de 

publicação na BEP. 

Vila Viçosa, 26 de novembro de 2019 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

Manuel João Fontainhas Condenado, Prof. 


