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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE VALONGO

Aviso n.º 15847/2021

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

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 22/07/2021, 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 
público 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 Psicologia.

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 

Superior, 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 nas seguintes atividades: promover a participação 
do Município em projetos e ações, designadamente, no âmbito da União Europeia; Acompanhar 
planos e programas de financiamento nacionais e internacionais, relevantes na prossecução da 
política de cidadania e participação municipal; Efetuar projetos e estudos científico -técnicos para 
o Município e promover a partilha de olhares sobre os problemas e as necessidades do território; 
Promover a dimensão internacional da área da juventude, especialmente no Espaço Europeu, Ibero-
-americano e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP); Colaborar na elaboração, 
gestão e implementação de projetos de intervenção e desenvolvimento, de âmbito nacional e/ou 
internacional, destinados aos jovens; Elaborar estudo e interligação técnica em projetos e ações 
de natureza pluridisciplinar que exija uma intervenção no campo da cidadania ativa, democracia 
participativa e da juventude; Exercer funções de orientação psicológica e apoio em desenvolvimento 
pessoal, de crianças, jovens e adultos no “Consultório Jovem”; Elaborar estudos e interligações 
técnicas em projetos e ações de natureza pluridisciplinar que exijam uma intervenção no campo 
da psicologia.

Deve ainda possuir competências de relacionamento interpessoal, de trabalho em equipa e de 
comunicação; Ser autónomo/a, proativo/a e possuir espírito de iniciativa; 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 da licenciatura em Psicologia.

4.1 — Não haverá possibilidade de substituição do nível habilitacional, por formação ou 
experiência 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.

9 de agosto de 2021. — O Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro.
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