
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 Técnico Superior (área de direito); 

Concurso B: um lugar para a carreira e categoria de Técnico Superior (área de economia); 

Concurso C: , um lugar para a carreira e categoria de Técnico Superior (área de história); 

Concurso D: um lugar para a carreira e categoria de Técnico Superior (área de filosofia); 

Concurso E: um lugar para a carreira e categoria de Técnico Superior (área de psicologia); 

Concurso F: um lugar para a carreira e categoria de Técnico Superior (sociologia).  

Concurso G: um lugar para a carreira e categoria de Técnico Superior (área de infra-estruturas 

de abastecimento de água e de águas residuais domésticas). 

 Caracterização do posto de trabalho: 

Concurso A: Técnico Superior (área de direito) – Exercício de funções consultivas, de estudo, 

planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou 

científica, que fundamentam e preparam a decisão; elaboração, autonomamente ou em grupo, de 

pareceres e projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras actividades de apoio 

geral ou especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; 

funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior 

qualificado; representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de 

índole técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores; realizar estudos e outros trabalhos 

de natureza jurídica, conducentes à definição e concretização das políticas do município; elaborar 

pareceres e informações sobre a interpretação e aplicação da legislação, bem como normas e 

regulamentos internos; recolher, tratar legislação, jurisprudência, doutrina e outra informação necessária 

ao serviço em que está integrado.  

Concurso B: Técnico Superior (área de economia) – Exercício de funções consultivas, de estudo, 

planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou 

científica, que fundamentam e preparam a decisão; elaboração, autonomamente ou em grupo, de 

pareceres e projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras actividades de apoio 

geral ou especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; 

funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior 

qualificado; representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de 

índole técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores; proceder ao levantamento, 

tratamento, sistematização e divulgação de informação e dados estatísticos de natureza sócio-económica 

e financeira e outros de interesse para o desenvolvimento do concelho; recolher, tratar e organizar 

informação sobre sistemas de apoio e incentivos financeiros com vista a disponibilizar informação à 

Câmara Municipal, aos munícipes e outras entidades do concelho, nomeadamente no âmbito dos fundos 

comunitários; estudar, propor e acompanhar os projectos de candidatura do município aos diferentes 

financiamentos; assegurar, com a colaboração na parte necessária de outras unidades orgânicas, todos 



os procedimentos administrativos e formalidades relativos à obtenção de vistos/fiscalização do Tribunal 

de Contas (vistos prévios ou de conformidade), nos termos da legislação em vigor sobre esta matéria. 

Concurso C:  Técnico Superior (área de história) – Exercício de funções consultivas, de estudo, 

planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou 

científica, que fundamentam e preparam a decisão; elaboração, autonomamente ou em grupo, de 

pareceres e projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras actividades de apoio 

geral ou especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; 

funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior 

qualificado; representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de 

índole técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores; investigação e estudo da história 

regional e local; organização, conservação e estudo de fundos documentais; inventariação e 

documentação de colecções museológicas; elaboração e organização de colóquios, exposições e 

publicações sobre história regional e local. 

Concurso D: Técnico Superior (área de filosofia) – Exercício de funções consultivas, de estudo, 

planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou 

científica, que fundamentam e preparam a decisão; elaboração, autonomamente ou em grupo, de 

pareceres e projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras actividades de apoio 

geral ou especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; 

funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior 

qualificado; representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de 

índole técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores; realizar estudos e outros trabalhos 

de natureza jurídica, conducentes à definição e concretização das políticas do município; elaborar 

pareceres e informações sobre a interpretação e aplicação da legislação, bem como normas e 

regulamentos internos; recolher, tratar legislação, jurisprudência, doutrina e outra informação necessária 

ao serviço em que está integrado.  

Concurso E:  Técnico Superior (área de psicologia) – Exercício de funções consultivas, de 

estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e 

ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; elaboração, autonomamente ou em grupo, de 

pareceres e projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras actividades de apoio 

geral ou especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; 

funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior 

qualificado; representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de 

índole técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores; planear e programar actividades no 

domínio dos assuntos sociais e habitação; colaborar e desenvolver programas e projectos integrados de 

acção social, de iniciativa municipal ou em parceria com outras instituições e agentes sociais, visando 

grupos especialmente carenciados, vulneráveis ou em risco; contribuir através de uma acção social 

sistemática e diversificada junto dos grupos sociais mais carentes, vulneráveis ou em risco, para a 

minimização dos problemas e carências concretas. 

Concurso F: Técnico Superior (área de sociologia) – Exercício de funções consultivas, de estudo, 

planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou 

científica, que fundamentam e preparam a decisão. Elaboração, autonomamente ou em grupo, de 

pareceres e projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras actividades de apoio 

geral ou especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. 

Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior 

qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de 



índole técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores. Participar na programação e 

execução das actividades ligadas ao desenvolvimento da respectiva autarquia local. Desenvolver 

projectos e acções ao nível da intervenção na colectividade, de acordo com o planeamento estratégico 

integrado definido para a área da respectiva autarquia local. Realizar estudos que permitem conhecer a 

realidade social, nomeadamente nas áreas da saúde, do emprego e da educação. 

Concurso G: Técnico Superior (área de infra-estruturas de abastecimento de água e de águas 

residuais domésticas) – Exercício de funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, 

avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e 

preparam a decisão. Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projectos, com diversos 

graus de complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de 

actuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. Funções exercidas com 

responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado. 

Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole 

técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores. Prestar apoio nas áreas dos resíduos 

sólidos, ETA´S, centrais elevatórias de água, ETARS, centrais elevatórias de esgotos e controlo de 

qualidade de água dos sistemas públicos municipais de abastecimento. Realização de candidaturas no 

âmbito do saneamento básico e monitorização dos sistemas em exploração. 

 Área de formação académica:  

Concurso A: Licenciatura em Direito, a que corresponde o grau de complexidade 3. 

Concurso B: Licenciatura em economia, a que corresponde o grau de complexidade 3. 

Concurso C: Licenciatura em história, a que corresponde o grau de complexidade 3. 

Concurso D: Licenciatura em filosofia, a que corresponde o grau de complexidade 3. 

Concurso E: Licenciatura em psicologia, a que corresponde o grau de complexidade 3. 

Concurso F: Licenciatura em sociologia, a que corresponde o grau de complexidade 3. 

Concurso G: Licenciatura em Engenharia Mecânica, a que corresponde o grau de complexidade 

3. 

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

na 2.ª série Diário da República, n.º 69, aviso n.º 7212/2010, de 9 de Abril 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, 9 de Abril de 2010 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

(Joaquim Barroso de Almeida Barreto, Eng.º) 

 

 


