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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE VALONGO

Aviso n.º 4090/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal para um técnico superior, licenciado em Biologia.

1 — Nos termos do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, com 
as alterações introduzidas pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro e artigos 30.º e 33.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e por 
deliberação do executivo municipal de 11/12/2020, torna -se público que se encontra aberto pelo 
período de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do aviso na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), procedimento concursal comum na modalidade de relação jurídica de emprego pú-
blico por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de 1 posto de trabalho previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal deste Município, para o exercício de funções de Técnico Superior, 
licenciado em Biologia.

2 — Local de Trabalho: Área do Concelho de Valongo.
3 — Caracterização do posto de trabalho e perfil pretendido:
Exercício de funções correspondentes à caracterização funcional da categoria de Técnico Supe-

rior, constantes no anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014 
de 20 de junho, nomeadamente: coordenação e gestão dos equipamentos/centros interpretativos 
municipais; elaboração de conteúdos, guiões e abordagens pedagógicas para públicos diversos, 
incluindo comunidades escolares; colaboração na preparação e na gestão de projetos nacionais 
e internacionais relacionados com a conservação da natureza e a educação ambiental; apoio à 
preparação de candidaturas a fundos nacionais, comunitários e outros; propor medidas de correção 
e de melhoria do serviço prestado; analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões 
dos cidadãos; estudo e interligação técnica em projetos e ações de natureza pluridisciplinar que 
exijam uma intervenção no campo da biologia; desenvolver e acompanhar ações de conservação, 
preservação e valorização da biodiversidade; realização/apoio e gestão de iniciativas, atividades 
e projetos no âmbito da divisão; programar e preparar eventos locais/nacionais e internacionais; 
acompanhamento de parcerias nacionais e internacionais na área do ambiente e sustentabilidade; 
acompanhar iniciativas/projetos relacionados com a componente de desenvolvimento sustentável; 
levantamento e catalogação de espécies da fauna e flora com interesse científico, urbanístico, 
histórico ou cultural; quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âm-
bito das suas qualificações. Deve ainda ter sentido de responsabilidade; criatividade para gerar e 
aprofundar soluções e/ou produtos inovadores ao nível técnico e funcional; capacidade de trabalho 
em equipa e em rede; proatividade; orientação para resultados e para o serviço público; capacidade 
de organização e planeamento.

4 — Requisitos de admissão — poderão candidatar -se os indivíduos que até ao termo do prazo 
fixado para a apresentação das candidaturas reúnam os requisitos definidos no artigo 17.º da Lei 
Geral Trabalho Funções Públicas (LTFP) e sejam titulares de licenciatura em Biologia.

4.1 — Não haverá possibilidade de substituição do nível habilitacional, por formação ou ex-
periência profissional.

5 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30/04, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, o presente aviso encontra-
-se publicitado na íntegra na Bolsa de Emprego Publico (www.bep.gov.pt) e na página da Internet 
www.cm -valongo.pt.

19 de fevereiro de 2021. — O Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro.
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