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Aviso n.º 01/2018/RH - Extrato 

Procedimento concursal comum para recrutamento de um posto de trabalho, na 

carreira e categoria de Técnico Superior (Arquitetura) 

 

Nos termos e para os efeitos previstos no 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 (LGTFP), na sua 

atual redação, conjugada com a alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 

22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se 

público que, se encontra aberto, o procedimento concursal em epígrafe, nos seguintes termos: 

 Entidade responsável pelo procedimento: Município de Manteigas, Rua 1.º de Maio 6260-

101 Manteigas. 

Modalidade do procedimento concursal: Procedimento concursal comum. 

Natureza da relação jurídica de emprego público: Contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado. 

 Caracterização do posto de trabalho a ocupar: Criar e projetar conjuntos urbanos, 

edificações, obras públicas e objetos, prestando a devida assistência técnica e orientação no 

decurso da respetiva execução; criar e projetar reabilitação de edificações e regeneração de 

espaços urbanos; elaborar informações relativas a processos na área da respetiva 

especialidade, incluindo o planeamento urbanístico, bem como sobre a qualidade e 

adequação de projetos para licenciamento de obras de construção civil ou de outras 

operações urbanísticas; colaborar na organização de processos de candidatura a 

financiamentos comunitários, da administração central ou outros; colaborar na definição das 

propostas de estratégia, de metodologia e de desenvolvimento para as intervenções 

urbanísticas e arquitetónicas; coordenar e fiscalizar a execução de obras; articular as suas 

atividades com outros profissionais, nomeadamente nas áreas do planeamento do território, 

arquitetura paisagista, reabilitação social e urbana e engenharia. 

Nível habilitacional exigido: Licenciatura em Arquitetura. 

Os candidatos devem ainda ter inscrição válida e efetiva na Ordem dos Arquitetos. 

Prazo de candidatura: 10 (dez) dias úteis contados da data da publicação no Diário da 

República. 

Referência do Diário da República: Aviso n.º 16053/2018, 2.ª série, n.º 214 de 7 de novembro, 

onde consta a publicação integral. 

 

Paços do Município de Manteigas, 07 de novembro de 2018 - O Presidente da Câmara, 

 Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho 

 


