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 MUNICÍPIO DE ANADIA

Aviso (extrato) n.º 4991/2021

Sumário: Abertura de procedimentos concursais por tempo indeterminado para a carreira de 
técnico superior e para a carreira/categoria de assistente operacional.

1 — Nos termos do artigo 33.º do anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), e do n.º 1 do artigo 11.º da 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021 de 11 de 
janeiro, doravante designada por Portaria, e com o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 
de setembro torna-se público que, em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal, datada 
de 20/01/2021 e por despacho da Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Anadia, da-
tado de 04/03/2021, no uso de competência em matéria de superintendência na gestão e direção 
do pessoal ao serviço do município, conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 
dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento concursal 
comum para constituição de relações jurídicas de emprego publico na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de:

Referência A — Um (1) posto de trabalho; Carreira e Categoria de Técnico Superior (Engenharia 
do Ambiente), conforme consta no mapa de pessoal para o ano de 2021.

Referência B — Um (1) posto de trabalho; Carreira e Categoria de Técnico Superior (Medicina 
Veterinária), conforme consta no mapa de pessoal para o ano de 2021.

Referência C — Um (1) posto de trabalho; Carreira e Categoria de Técnico Superior (Direito), 
conforme consta no mapa de pessoal para o ano de 2021.

Referência D — Um (1) posto de trabalho; Carreira e Categoria de Assistente Operacional 
(Motorista de Pesados), conforme consta no mapa de pessoal para o ano de 2021.

2 — Caracterização do posto de trabalho: Os postos de trabalho a concurso caraterizam-se 
pelo exercício de funções na carreira de Técnico Superior (Referências A, B e C) e na carreira e 
categoria de Assistente Operacional (Referência D), correspondentes ao conteúdo funcional cons-
tante do anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º do anexo à LTFP, complementado com as 
funções descritas no mapa de pessoal desta Câmara Municipal, nomeadamente:

Referência A — Exercer funções de engenharia do ambiente, nomeadamente realizar funções 
consultivas, de estudos de avaliação ambiental, sistemas de proteção dos valores e recursos natu-
rais, culturais, agrícolas e florestais e da estrutura ecológica municipal, planeamento urbanístico e 
ordenamento do território municipal, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e/ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. Elaborar, autonomamente 
ou em grupo, relatórios de avaliação ambiental estratégica, cartas temáticas, cartas de riscos naturais, 
classificação e qualificação do solo rural, definição de estratégias de desenvolvimento do espaço 
rural, elaboração de relatórios e de conteúdos materiais e documentais dos planos municipais de 
ordenamento do território, apreciação de projetos de licenciamento de industria extrativas, vistorias, 
pareceres com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral 
ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas de órgãos e serviços.

Referência B — Exercer as funções de médico veterinário, nomeadamente, colaborar na 
execução das tarefas de inspeção higio-sanitária e controlo higio-sanitário das instalações para 
alojamento de animais, dos produtos de origem animal e dos estabelecimentos comerciais ou indus-
triais onde se abatam, preparem, produzam, transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou 
comercializem animais ou produtos de origem animal e seus derivados. Emitir parecer, nos termos 
da legislação vigente, sobre as instalações e estabelecimentos referidos. Elaborar e remeter, nos 
prazos fixados, a informação relativa ao movimento necrológico dos animais. Notificar de imediato 
as doenças de declaração obrigatória e adotar prontamente as medidas de profilaxia determinadas 
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pela autoridade sanitária veterinária nacional sempre que sejam detetados casos de doenças de 
carácter epizoótico. Emitir guias sanitárias de trânsito. Participar nas campanhas de saneamento 
ou de profilaxia determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional do respetivo Município. 
Colaborar na realização do recenseamento de animais, de inquéritos de interesse pecuário e ou 
económico e prestar informação técnica sobre abertura de novos estabelecimentos de comercia-
lização, de preparação e de transformação de produtos de origem animal. Executar medidas de 
profilaxia médica e sanitária preconizadas na legislação em vigor.

Referência C — Analisar e dar pareceres jurídicos em todos os processos que lhe são subme-
tidos. Instruir processos de contra ordenação. Instruir processos disciplinares. Elaborar contratos e 
documentos de cariz técnico jurídico. Elaborar estudos e propostas de regulamento.

Referência D — Exercer funções de motorista de pesados, nomeadamente, conduzir veículos 
de elevada tonelagem que funcionam com motores a gasolina ou a diesel. Proceder ao transporte 
de diversos materiais destinados ao abastecimento das obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas. Examinar o veículo antes, durante e após o trajeto, providenciando a colo-
cação de cobertura de proteção sobre materiais e arrumando carga para prevenção de eventuais 
danos. Acionar os mecanismos necessários para a descarga de materiais, podendo, quando este 
serviço é feito manualmente, prestar colaboração. Assegurar a manutenção de veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação. Abastecer a viatura de combustível, possuindo, para o efeito, um livro 
de requisições, cujo original preenche e entrega no posto de abastecimento. Executar pequenas 
reparações, tomando, em caso de avarias maiores ou acidentes, as providências necessárias com 
vista à regularização dessas situações. Para este efeito, apresenta uma participação de ocorrência 
no sector dos transportes. Preencher e entregar diariamente no sector de transportes o boletim 
diário da viatura, mencionando o tipo de serviço, quilómetros efetuados e combustível introduzido. 
Colaborar, quando necessário, nas operações de carga e descarga. Conduzir, eventualmente, 
viaturas ligeiras.

2.1 — Nos termos do artigo 81.º da LTFP, a descrição dos conteúdos funcionais não prejudica 
a atribuição ao trabalhador de funções, não expressamente mencionadas, que lhes sejam afins ou 
funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada 
e que não impliquem desvalorização profissional.

3 — Nível habilitacional exigido:

Referência A — Licenciatura em Engenharia do Ambiente, não havendo possibilidade de 
substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

Referência B — Licenciatura em Medicina Veterinária, não havendo possibilidade de substi-
tuição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

Referência C — Licenciatura em Direito, não havendo possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência profissional.

Referência D — Possuir no mínimo escolaridade mínima obrigatória, não havendo possibilidade 
de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

4 — Outros requisitos:

Referência A e B — Inscrição em vigor na respetiva associação profissional de direito público 
(documento comprovativo exigido aquando do recrutamento do candidato selecionado).

Referência D — Carta de Condução adequada e Certificado de Aptidão de Motoristas (CAM) 
para o exercício da profissão de motoristas de pesados.

5 — Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria, informa-se que a publici-
tação integral dos procedimentos será efetuada na Bolsa de Emprego Público, em www.bep.gov.pt 
e no sítio da Internet do Município de Anadia em www.cm-anadia.pt.

4 de março de 2021. — A Presidente da Câmara, Eng.ª Maria Teresa Belém Correia Cardoso.
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