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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE VALONGO

Aviso n.º 15848/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal para um técnico superior, licenciado em Engenha-
ria da Proteção Civil.

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 deli-
beração 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 Engenharia da Proteção Civil.

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: avaliar projetos e medidas 
de autoproteção, realizar vistorias e inspeções a edifícios classificados na primeira categoria de 
risco, no âmbito do regime jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE); Analisar e 
fiscalizar os edifícios públicos, casas de espetáculos e outros recintos públicos no que concerne à 
prevenção de incêndios e à segurança em geral; Elaborar os Planos de Prevenção e de Emergência 
de âmbito municipal, gerais ou especiais, cuja execução esteja legalmente cometida as autarquias, 
e outros; Preparar e propor a realização regular de exercícios e simulacros em colaboração com os 
agentes locais de proteção civil e demais entidades interessadas de modo a testar a capacidade de 
execução e avaliação dos planos de prevenção e de emergência de âmbito municipal; Preparar e 
propor a realização de exercícios e simulacros, em colaboração com os agentes locais de proteção 
civil e demais entidades interessadas de modo a testar a capacidade de execução e avaliação dos 
planos de prevenção e de emergência de âmbito municipal; Realizar o levantamento e análise de 
situações de risco e promoção de ações de formação, sensibilização e informação da população 
do concelho no domínio da Proteção Civil; Preparar planos de defesa das populações em casos de 
emergência, bem como testes à capacidade de execução e avaliação dos mesmos em colaboração 
com a Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, entre outras entidades e Agentes 
de Proteção Civil; Organizar o apoio a famílias sinistradas e seus acompanhamentos até à sua 
reinserção social adequada; Propor a aquisição de bens e serviços inerentes ao cumprimento dos 
objetivos do SMPCPF; Acompanhar e fiscalizar a execução das Faixas de Gestão de Combustí-
vel, enquadradas pelo DL124/2006; Acompanhar a revisão do Plano Municipal de Emergência de 
Proteção Civil.

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 Engenharia 
da Proteção Civil.

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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