
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201906/0647

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Activa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal da Marinha Grande

Vínculo: CTFP por tempo indeterminado

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: Posição remuneratória de referência - 1.201,48€

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Elaborar informações técnicas sobre matérias da competência da U.O.; realizar 
vistorias técnicas; garantir a direção de fiscalização de empreitadas de obras 
públicas; assegurar a gestão articulada e criteriosa dos contratos de prestação 
de serviços celebrados pelo município, de forma a atingir as metas orçamentais 
definidas; coordenar os trabalhos de manutenção e conservação, por 
administração direta, associados à gestão, manutenção e conservação de 
arruamentos, redes de abastecimento de água e de águas residuais domésticas, 
de edifícios e equipamentos municipais, de parques e espaços verdes; verificar o 
estado de conservação de arruamentos, redes de abastecimento de água e de 
águas residuais domésticas, de edifícios e equipamentos municipais, de parques 
e espaços verdes, de iluminação pública, sistemas semafóricos, instalações 
elétricas e eletromecânicas da Câmara Municipal; assegurar a operacionalidade, 
manutenção e desenvolvimento do sistema de telegestão da rede de 
abastecimento de água do concelho; elaborar/cumprir os Planos de Controlo da 
Qualidade da Água para consumo humano; promover a fiscalização de ações 
periódicas de desratização e desinfestação de forma a eliminar focos atentatórios 
da salubridade pública; elaborar propostas de medidas e ações de sensibilização 
junto da comunidade em geral a desenvolver nos diferentes domínios, 
nomeadamente poupança de água, recolha de monos, poupança de energia, 
limpeza do espaço público, qualidade dos espaços verdes, entre outros; atualizar 
a Base de Dados do INSAAR – Inventário Nacional dos Sistemas de 
Abastecimento de Água e Águas Residuais, na vertente Física e de 
Funcionamento; atualizar o SIRAPA – Sistema Integrado de Resíduos da Agência 
Portuguesa do Ambiente.

Requisitos de Admissão

Nomeação definitiva

Nomeação transitória, por tempo determinável

Nomeação transitória, por tempo determinado

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

CTFP a termo resolutivo certo

CTFP a termo resolutivo incerto

Sem Relação Jurídica de Emprego Público

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
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e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Autorização dos membros do Governo 
Artigo 30.º da LTFP:

Deliberação do órgão executivo de 11 de fevereiro de 2019

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Engenharia Civil

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Tecnologias Civil Engenharia Civil

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
da Marinha 
Grande

1 Praça Guilherme 
Stephens

2431960 
MARINHA 
GRANDE

Leiria                    
             

Marinha Grande     
                    

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: Câmara Municipal da Marinha Grande, Praça Guilherme Stephens, 2430-522 
Marinha Grande

Contacto: 244573300

Data Publicitação: 2019-06-26

Data Limite: 2019-07-10

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Declaração de Retificação n.º 546/2019, publicada no DR, 2.ª série, n.º 120, de 
26/06

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Jornal Oficial: Município da Marinha Grande Declaração de Retificação Para os devidos efeitos, 
torna-se público que, por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 
7800/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 86, de 6 de maio de 
2019, se procede à seguinte retificação: 1 – No ponto 3.2, referente às 
habilitações exigidas, onde se lê: <<Requisito relativo ao nível habilitacional: 
Ref.ª 3/RH/2019 – licenciatura em engenharia civil, conforme decorre do n.º 1 
do artigo 34.º e n.º 1 alínea c) do artigo 86.º da LTFP, não sendo admitida a 
possibilidade de substituição do nível habilitacional exigido por formação ou 
experiência profissional; Ref.ª 4/RH/2019 – licenciatura em arquitetura 
paisagista, conforme decorre do n.º 1 do artigo 34.º e n.º 1 alínea c) do artigo 
86.º da LTFP, não sendo admitida a possibilidade de substituição do nível 
habilitacional exigido por formação ou experiência profissional;>> Deve ler-se: 
<<Requisito relativo ao nível habilitacional: Ref.ª 3/RH/2019 – licenciatura em 
engenharia civil, conforme decorre do n.º 1 do artigo 34.º e n.º 1 alínea c) do 
artigo 86.º da LTFP, não sendo admitida a possibilidade de substituição do nível 
habilitacional exigido por formação ou experiência profissional, e inscrição válida 
como membro efetivo na respetiva Ordem Profissional/Associação Profissional; 
Ref.ª 4/RH/2019 – licenciatura em arquitetura paisagista, conforme decorre do 
n.º 1 do artigo 34.º e n.º 1 alínea c) do artigo 86.º da LTFP, não sendo admitida 
a possibilidade de substituição do nível habilitacional exigido por formação ou 
experiência profissional, e inscrição válida como membro efetivo na respetiva 
Ordem Profissional/Associação Profissional;>> 2 – No ponto 6.2 alínea b), onde 
se lê: <<b) Documento comprovativo do requisito indicado no ponto 3.2, 
bastando que os candidatos entreguem fotocópia simples do certificado de 
habilitações académicas ou de outro documento idóneo, legalmente reconhecido 
para o efeito;>> Deve ler-se: <<b) Documento comprovativo do requisito 
indicado no ponto 3.2, bastando que os candidatos entreguem fotocópia simples 
do certificado de habilitações académicas ou de outro documento idóneo, 
legalmente reconhecido para o efeito, e ainda, e no que respeita às Ref.ªs 
3/RH/2019 e 4/RH/2019, fotocópia do documento comprovativo da inscrição 
válida como membro efetivo na respetiva Ordem Profissional/Associação 
Profissional;>> É concedido um prazo adicional de dez dias úteis para a 
apresentação de candidaturas, a contar do dia seguinte ao da publicação da 
presente declaração de retificação, mantendo-se as candidaturas entregues no 
âmbito da publicitação inicial. Marinha Grande, 17 de maio de 2019 – A 
Presidente da Câmara, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira.

Observações

A presente publicitação respeita à retificação do Aviso n.º 7800/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 86, de 6 de 
maio de 2019, e disponibilizado na BEP através da oferta n.º OE201905/0159

Questionário de Termino da Oferta

Admitidos

Resultados

Alteração de Júri
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Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:
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