
MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO 

 

Aviso  

 

 Para os devidos efeitos e no cumprimento do artigo 19.º da Portaria 83-A/2009 de 22 de Janeiro, 

torna-se público que se encontra aberto procedimento concursal comum na modalidade de contrato de 

trabalho em funções publicas por tempo indeterminado, destinado à ocupação dos seguintes postos de 

trabalho: 

Concurso A: um lugar para a carreira e categoria de Encarregado Geral Operacional; 

Concurso B: um lugar para a carreira e categoria de Encarregado Operacional; 

 Caracterização do posto de trabalho: 

Concurso A: Encarregado Geral Operacional (área de execução de serviços e obras por 

administração directa) - exercício de funções: de coordenação e supervisão dos serviços afectos aos 

diversos encarregados; de elaboração de relatórios periódicos, designadamente sobre o grau de 

execução de actividades que são da sua responsabilidade, em articulação com o plano de actividades; 

planeamento e coordenação de todas as obras efectuadas por administração directa, coordenação das 

propostas dos encarregados sobre a contratação de pessoal necessário aos vários serviços sob sua 

responsabilidade. 

 Concurso B: Encarregado Operacional (área de execução de serviços e obras por administração 

directa)- exercício de funções: de supervisão de um grupo de operários; de responsabilidade pela 

afectação dos funcionários que supervisiona as diferentes obras em execução, coordenando-os no 

exercício das suas actividades; de reunir periodicamente com o seu superior hierárquico, ao qual dá 

conhecimento do andamento das obras e de quaisquer deficiências ou irregularidades planeando com 

este o trabalho a efectuar e recebendo deste as directrizes que lhe devem orientar o trabalho; de 

deslocação às obras que lhe estão adstritas, observando o seu andamento e providenciando a resolução 

de qualquer problema. 

 Área de formação académica: Concurso A e B: Possuir a escolaridade obrigatória, a que 

corresponde o grau de complexidade 1. 

Os requisitos e condições de admissão ao procedimento concursal constam do aviso publicado 

na 2.ª série Diário da República, n.º 63, aviso n.º 6675/2010, de 31 de Março de 2010, data a partir da 

qual se conta o prazo de 10 dias úteis para a apresentação das candidaturas.  

As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento obrigatório de formulário de 

candidatura, disponível no site do Município www.cm-cabeceiras-basto.pt e entregue pessoalmente nesta 

Câmara Municipal ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para Câmara Municipal de 

Cabeceiras de Basto, Praça da República, n.º 467, 4860-355 Cabeceiras de Basto. 

 

Cabeceiras de Basto, 1 de Abril de 2010 

 

O Presidente da Câmara, 

 

(Joaquim Barroso de Almeida Barreto, Eng.º) 

 

 


