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 MUNICÍPIO DE SERPA

Aviso n.º 21202/2022

Sumário: Abertura de vários procedimentos concursais comuns por tempo determinado.

Abertura de vários procedimentos concursais comuns por tempo determinado

1 � No cumprimento do disposto na alínea a), ii) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 233/2022, 
de 9 de setembro, e n.º 2 do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público 
que, por deliberação do órgão executivo de 28 de setembro de 2022 e por meu despacho 4 de 
outubro de 2022, e ainda por deliberação do órgão executivo de 12 de outubro e meu despacho de 
por meu despacho de 17 de outubro, se encontram abertos procedimentos concursais comuns para 
recrutamento, em regime de Contrato de Trabalho e m Funções Públicas por Tempo determinado, 
dos postos de trabalho, a seguir referenciados, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de 
publicitação integral deste procedimento na Bolsa de Emprego Público (BEP).

2 � Ref. a) Para a carreira e categoria de Técnico Superior � Divisão da Educação e Juven-
tude: 1 posto de trabalho da área funcional de Psicologia;

Caracterização do posto de trabalho � Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, 
ainda que com enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou cientí-
fica inerentes à respetiva área de especialização e formação académica, que visam fundamentar 
e preparar a decisão; elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de 
atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços.

Ref. b) Para a carreira e categoria de Técnico Superior � Divisão da Educação e Juventude:
1 posto de trabalho da área funcional de Investigação Social Aplicada;
Caracterização do posto de trabalho � Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, 

ainda que com enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou cientí-
fica inerentes à respetiva área de especialização e formação académica, que visam fundamentar 
e preparar a decisão; elabora, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de 
atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços.

Ref. c) Para a carreira e categoria de Técnico Superior � Divisão de Ação Social, Habitação 
e Saúde:

1 posto de trabalho da área funcional de Serviço Social;
Caracterização do posto de trabalho � Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, 

ainda que com enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou cientí-
fica inerentes à respetiva área de especialização e formação académica, que visam fundamentar 
e preparar a decisão, incumbindo, genericamente: Desenvolvimento dos projetos municipais de 
educação e ação social, ação social escolar, habitação, parcerias e plataformas locais de inter-
venção social, apoio/intervenção com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSSs) 
e estudos e planos municipais; Ação escolar � transporte escolar (elaboração do plano de trans-
portes escolares e acompanhamento da atividade); ATL de verão (apresentação de proposta de 
planificação das atividades, análise e parecer dos pedidos e acompanhamento das atividades ao 
longo do programa); Acompanhamento do projeto «Cante nas Escolas», nomeadamente ao seu 
dinamizador e articulação com as escolas. Acompanhamento Conselho Municipal de Educação; 
Apresentação de propostas de planificação da Semana da Criança e acompanhamento das ati-
vidades; Acompanhamento da manutenção do Centro Escolar e monitorização nas escolas do 
concelho; Apresentação de propostas de dinamização do Espaço Brinca (Feira do Queijo e outras) 
e seu acompanhamento; Emissão de pareceres técnicos aos pedidos de apoio para a Loja Social 
e acompanhamento da respetiva atividade;
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Ref. d) Para a carreira e categoria de Assistente Técnico da área funcional Administrativa: 
Divisões/ Serviços: Divisão de Mobilidade e Obras Municipais (2); Divisão de Cultura e Patrimó-
nio (2); Divisão de Ação Social e Saúde (1); Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (1); Divisão 
de Educação e Juventude (1); Serviço Municipal de Proteção Civil (1);

8 postos de trabalho da área funcional de assistente Técnico da área funcional Administrativa
Caracterização dos Postos de Trabalho � Exerce com base em diretivas bem definidas e 

instruções gerais, funções de natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de 
atuação dos órgãos ou serviços. Requer conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos através 
de adequado curso de ensino secundário ou equivalente, incumbindo -lhe nomeadamente: executar 
tarefas de expediente, arquivo, secretariado, contabilidade e processamento

Ref. e) Para a carreira e categoria de Assistente Técnico � Divisão de Urbanismo e Ordena-
mento do Território

1 posto de trabalho da área funcional de Desenhador
Caracterização do posto de trabalho: Exerce, com base em diretivas bem definidas e instru-

ções gerais, funções de natureza executiva e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de 
atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços, reque-
rendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de curso do ensino secundário 
ou equivalente, na área do desenho, incumbindo -lhe, nomeadamente: executar e/ ou compor 
maquetas, desenhos, mapas, cartas ou gráficos relativos à área de atividade dos serviços a partir 
de elementos que lhe são fornecidos e segundo normas técnicas específicas e, bem assim, executa 
as correspondentes artes finais; executar trabalhos de pormenorização em projetos de construção 
civil e arquitetura; executar desenhos cartográficos de espaços exteriores, dedicados ou não a 
construção civil e zonas verdes e, bem assim, de planos de enquadramento urbano -paisagístico; 
executar desenhos de plantas de implantação topográfica de espaços exteriores; executar a 
ampliação e redução de desenhos; efetuar o cálculo de dimensões, superfícies, volumes e outros 
fatores não especificados.

Ref. f) Para a carreira e categoria de Assistente Operacional � Divisão de Mobilidade e Obras 
Municipais

2 postos de trabalho da categoria de Assistente Operacional da área funcional de Eletricista
Caracterização do posto de trabalho: Instala, conserva e repara circuitos e aparelhagem elétrica; 

guia frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras especificações técnicas, 
que interpreta; cumpre com as disposições legais relativas às instalações de que trata; localiza e 
determina as deficiências de instalação ou de funcionamento, utilizando, se for o caso disso, apa-
relhos de deteção e de medida; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta 
utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

Ref. g) Para a carreira e categoria de Assistente Operacional � Divisão de Mobilidade e Obras 
Municipais

1 posto de trabalho da categoria de Assistente Operacional da área funcional de Mecânico
Caracterização do posto de trabalho: Repara e conserva viaturas municipais, examina os 

veículos para localizar as deficiências e determina as respetivas causas por trabalhos de desmon-
tagem de certas peças, substituindo ou reparando as mesmas, incluindo os trabalhos de montagem, 
procede às afinações e realiza outros trabalhos para manter os veículos em bom estado, inventaria 
o material necessário e providencia a sua requisição.

Ref. h) Para a carreira e categoria de Assistente Operacional � Divisão do Ambiente e Serviços 
Municipais (1) e para a Divisão de mobilidade e Obras Municipais (2)

3 postos de trabalho da categoria de Assistente Operacional da área funcional de Condutor 
de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais

Caracterização do posto de trabalho: Conduz máquinas pesadas de movimentação de terras, 
gruas ou veículos destinados à limpeza urbana ou recolha de lixo, manobrando também sistemas 
hidráulicos ou mecanismos complementares das viaturas; zela pela conservação e limpeza das 
viaturas, verifica diariamente os níveis de óleo e água e comunica as ocorrências normais detetadas 
nas viaturas; pode conduzir outras viaturas ligeiras ou pesadas; é responsável pelos equipamen-
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tos sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e 
reparação dos mesmos.

3 � Habilitações Formação académica e/ou profissional:

Ref. a) Titularidade de Licenciatura em Psicologia;
Ref. b) Titularidade de Licenciatura em Investigação Social Aplicada
Ref. c) Titularidade da Licenciatura em Serviço Social
Ref. d) Nível habilitacional exigido � 12.º ano ou curso equivalente
Ref. e) Nível habilitacional exigido � 12.º ano ou curso equivalente e com formação específica 

de Desenhador
Ref. f) Escolaridade obrigatória e formação ou experiência relevante
Ref. g) Escolaridade obrigatória e formação ou experiência relevante
Ref. h) Escolaridade Obrigatória e titularidade de carta de condução adequada

4 � Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro, 
a publicação integral do aviso, contendo as indicações relativas aos requisitos de admissão e de 
formalização de candidaturas, será efetuada na BEP, acessível em www.bep.gov.pt e no sítio da 
Internet do Município de Serpa (www.cm-serpa.pt).

21 de outubro de 2022. � O Presidente da Câmara, João Francisco Efigénio Palma.
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