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Sumário: Abertura de procedimento concursal de recrutamento para preenchimento de um posto
de trabalho na carreira e categoria de técnico superior.

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho
em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, carreira/categoria de Técnico Superior

1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º do anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, adiante designada por LTFP, na sua
redação atual, conjugado com o n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua
atual redação, torna-se público que, por deliberação da Câmara Municipal de Fornos de Algodres,
tomada em reunião realizada em 24 de março de 2022, foi autorizado a abertura de um posto de
trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, previsto e não ocupado no mapa de pessoal deste Município,
no Serviço de Ação Social e Saúde — Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS)
do Município de Fornos de Algodres.
2 — Caracterização do posto de trabalho: As funções a executar são as estipuladas no n.º 2 do
artigo 88.º da Lei n.º 35/2014 e respetivas alterações. Compete ainda executar tarefas específicas,
designadamente, realizar estudos de natureza científico técnica que fundamentam e preparam a
decisão na área social; informar, aconselhar e encaminhar as famílias/beneficiários para respostas,
serviços ou prestações sociais adequadas a cada situação, em articulação com os competentes
serviços e organismos da administração pública; atender, encaminhar e apoiar as famílias que se
encontram em situação de vulnerabilidade social; assegurar o acompanhamento social do percurso
de inserção social; mobilizar os recursos da comunidade adequados à progressiva autonomia pessoal, social e profissional dos beneficiários.
3 — Entidade que realiza o Procedimento: Município da Fornos de Algodres.
4 — Requisitos específicos (área de formação académica e/ou profissional): Licenciatura em
Serviço Social, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional, por formação ou experiência profissional.
5 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publicação integral do aviso de
abertura na bolsa de emprego público (BEP), em www.bep.gov.pt (no 1.º dia útil seguinte à publicação do presente aviso no Diário da República), sendo também publicitado no Sítio da Internet
da autarquia (www.cm-fornosdealgodres.pt).
5 de maio de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Manuel Pina Fonseca.
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