
www.dre.pt

N.º 238 9 de dezembro de 2020 Pág. 212

Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE RESENDE

Aviso (extrato) n.º 19902/2020

Sumário: Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho temporário e 
vago no mapa de pessoal 2020 do município de Resende, carreira/categoria de técnico 
superior — sociologia, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, 
constituído a termo resolutivo certo.

Para efeitos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, conjugado com o artigo 11.º 
da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se público que, por meu Despacho n.º 23/2020, de 
23 de outubro, em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal, de 19/08/2020, foi autorizada 
a abertura de procedimento concursal comum, para ocupação de um posto de trabalho temporá-
rio e vago no Mapa de Pessoal 2020 do Município de Resende, da carreira/categoria de Técnico 
Superior — Sociologia, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, constituído a 
termo resolutivo certo.

Caracterização do posto de trabalho: Para além do constante no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, 
em conformidade com o estabelecido no mapa de pessoal aprovado, compete ao Técnico Supe-
rior — Sociologia: Executar funções de investigação; Estudar, conceber e aplicar métodos e proces-
sos científico -técnicos na área de sociologia; Participar na programação e execução das atividades 
ligadas ao desenvolvimento da respetiva autarquia local; Desenvolver projetos e ações ao nível da 
intervenção educativa, social e motivacional na coletividade, de acordo com o planeamento estraté-
gico integrado definido para a área da respetiva autarquia local; Propor e estabelecer critérios para 
avaliação da eficácia dos programas de intervenção social, educacional e motivacional; Proceder 
ao levantamento das necessidades da autarquia local; Realizar estudos que permitam conhecer 
a realidade social, nomeadamente, na área da educação, recursos humanos e outras; Investigar 
factos e fenómenos que, pela sua natureza, possam influenciar a vivência dos cidadãos.

Nível habilitacional exigido: Licenciatura em Sociologia (não sendo admitida a substituição do 
nível habilitacional por formação profissional e/ou experiência profissional).

Prazo de candidatura: 10 dias úteis contados da data de publicação integral do aviso de aber-
tura na Bolsa do Emprego Público (www.bep.gov.pt), bem como no sítio da internet do Município 
de Resende (www.cm -resende.pt).

11 de novembro de 2020. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. M. Garcez Trindade.
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