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 MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA

Aviso (extrato) n.º 5179/2020

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal deste Município, da carreira/categoria de 
técnico superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

Abertura de procedimento concursal comum para ocupação de 1 (um) posto de trabalho, previsto
e não ocupado no Mapa de Pessoal, deste Município, da carreira/categoria de Técnico

Superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

1 — Torna-se público, nos termos e para os efeitos conjugados do n.º 2, do artigo 33.º, da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 
do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, que por deliberação tomada em 
Reunião de Câmara de 06 de fevereiro de 2020, encontra-se aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias 
úteis, contados da data da publicação integral do Aviso de Abertura na Bolsa de Emprego Pública, 
em www.bep.gov.pt (no dia seguinte à publicação do presente aviso no Diário da República), o 
procedimento concursal comum para ocupação de 1 (um) posto de trabalho, previsto e não ocupado 
no Mapa de Pessoal, deste Município, da carreira/categoria de Técnico Superior (na área de Enge-
nharia Civil), na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Local de trabalho: Área do Município da Ribeira Brava.
3 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar:
3.1 — Desenvolve funções de análise e elabora informações e/ou pareceres de natureza técnica, 

de forma a preparar a tomada de decisão; elabora projetos de novos arruamentos, definindo o seu 
traçado longitudinal, dimensionamento do seu perfil transversal e coordena os restantes projetos 
de especialidade; concebe projetos de reabilitação de estradas, adotando soluções construtivas 
inovadoras e técnicas de reabilitação, conservação e gestão de infraestruturas; executa projetos 
de estabilidade de obras de contenção associadas às vias de comunicação; concebe projetos de 
drenagem de águas pluviais em vias de comunicação; efetua estudos, projetos e desenvolve ativi-
dades conducentes à definição e concretização das políticas do município na área da construção 
e reabilitação de vias municipais; coordena e compatibiliza os diferentes projetos de especialidade 
num projeto de vias de comunicação; estima os custos de construção e de manutenção de vias 
municipais; prepara e acompanha os procedimentos de contratação pública; acompanha, coordena 
e compatibiliza projetos elaborados por entidades externas ao Município na área das vias de comu-
nicação; desenvolve projetos de estrutura e fundações, de escavação, de contenção periférica, de 
sistemas públicos e prediais de distribuição de água, e de drenagem de águas residuais; direciona 
e fiscaliza tecnicamente as obras; realiza vistorias técnicas; concebe e efetua planos de obras; 
estabelece estimativas de custo e orçamentos; desenvolve planos de trabalho e especificações, 
indicando o tipo de materiais, máquinas e outros equipamentos necessários.

4 — O texto integral encontra-se publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP), acessível 
em www.bep.gov.pt e na página eletrónica da Câmara Municipal da Ribeira Brava: http://www.cm-
ribeirabrava.pt > balcão-online > Recrutamento > concurso de recrutamento activos.

3 de março de 2020. — O Vice-Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Rafael 
João Figueira Sousa.

313081373 


