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 MUNICÍPIO DE SERPA

Aviso (extrato) n.º 5900/2020

Sumário: Abertura de procedimento concursal para dois técnicos superiores.

Procedimento concursal de recrutamento para preenchimento de postos de trabalho
conforme caracterização no Mapa de Pessoal

Para efeitos do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril 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 23 de janeiro de 2020 e por meu despacho 30 de janeiro de 2020, está aberto, 
procedimento concursal comum para ocupação, em regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado, dos seguintes postos de trabalho:

Ref.ª a) Carreira/categoria de Técnico Superior da área funcional Arqueologia — 1 posto de 
trabalho para a Divisão da Cultura e Património.

Caracterização do posto de trabalho — Desenvolvimento de funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e 
científica que fundamentam e preparam a decisão. Executar ou coordenar a execução de todo o 
tipo de trabalhos específicos no âmbito da arqueologia no campo, em meio urbano, em gabinetes 
ou laboratórios. Elaborar estudos, conceber ou desenvolver projetos e emitir pareceres, tendo em 
vista a tomada de decisão superior sobre medidas de política que interessam à arqueologia.

Ref.ª b) Carreira/categoria de Técnico Superior da área funcional Recursos Hídricos — 1 posto 
de trabalho para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos.

Caracterização do posto de trabalho — Desenvolvimento de funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e 
científica que fundamentam e preparam a decisão. Elaboração de pareceres e outras atividades de 
apoio nas áreas de atuação comuns. Exerce funções com responsabilidade e autonomia técnica 
com enquadramento superior qualificado, entre outros na área de recursos hídricos.

Prazo — 10 dias úteis, a contar da data de publicação de Aviso no Diário da República, ou da 
data de publicitação na Bolsa de Emprego Público, caso ocorra em momento posterior, nos termos 
do artigo 18.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril.

Habilitações Literárias exigidas: Ref.ª a) Licenciatura em Arqueologia; Ref.ª b) Licenciatura 
em Recursos Hídricos.

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, o 
aviso é publicitado integralmente na BEP, acessível em www.bep.gov.pt e no sítio da Internet do 
Município de Serpa.

12 de março de 2020. — O Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires.
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