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 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 17329/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para um posto de trabalho na categoria e 
carreira geral de técnico superior, na área de informática ou multimédia.

Abertura de procedimento concursal comum para um posto de trabalho na categoria e carreira
geral de técnico superior, na área de Informática ou Multimédia.

Faz -se público que, nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 20 de junho, na sua redação atual, e do 
artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, por Despacho da Sr.ª Presidente da Câ-
mara Municipal de Ponta Delgada de 29 de julho de 2021, se encontra aberto, pelo prazo de dez 
(10) dias úteis, a contar da data de publicação do presente extrato no Diário da República, proce-
dimento concursal comum para preenchimento de posto de trabalho, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para:

a) 1 Posto de Trabalho na Carreira/Categoria de Técnico Superior — área de recrutamen-
to — Licenciatura na área de Informática ou Multimédia — Unidade Orgânica de Comunicação e 
Imagem.

b) Caracterização do posto de trabalho, conforme mapa de pessoal de 2021 do Município 
de Ponta Delgada, aprovado por deliberação de Reunião de Câmara e Assembleia Municipal, de 
27 de novembro de 2020 e 14 de dezembro de 2020, respetivamente.

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. Elabora-
ção, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, 
e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, 
instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. Funções exercidas com responsabilidade e au-
tonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado. Representação do órgão ou 
serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por 
diretivas ou orientações superiores.

c) Forma e prazo de apresentação das candidaturas: As candidaturas deverão ser entregues, 
no prazo de 10 dias úteis contados da data da publicação de aviso a efetuar na 2.ª série do Diário 
da República (por extrato) e na Bolsa de Emprego Público (BEP), contendo informação integral 
sobre os requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da composição do júri, dos métodos 
de seleção, bem como as regras a que deve obedecer a formalização de candidaturas ao pro-
cedimento. A informação referida será, ainda, publicitada no site oficial desta Câmara Municipal 
(https://www.cm -pontadelgada.pt/), em/Recursos Humanos/Procedimentos Concursais.

5 de agosto de 2021. — A Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Maria José 
Duarte.
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