Procedimento concursal comum para contratação de um técnico superior, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado

Foi publicado no Diário da República nº 133, II Série, datado de 13-07-2009, o aviso com o nº 12319/2009,
referente à abertura de procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo determinado – termo resolutivo certo, pelo prazo de 1 ano, eventualmente renovável, tendo
em vista a ocupação de um posto de trabalho previsto no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal do Funchal, na
categoria de técnico superior da carreira geral de técnico superior (Ref.ª PCCTD 1/2009).
1. Caracterização do posto de trabalho:
1.1 - Funções de complexidade funcional de grau 3, com a categoria de técnico superior, da carreira geral de
técnico superior, com o conteúdo descrito no anexo à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.
1.2 – Desempenho de funções técnicas no Projecto MIMOSA (Making Innovation in Mobility and Sustainable
Actions), no âmbito do Programa Comunitário Civitas Plus, na concepção e implementação de metodologias e
processos técnico-científicos nas áreas de trânsito, transportes e ambiente. Sob supervisão e orientação
superior será responsável por:
- Concepção, implementação e acompanhamento de estudos e projectos de desenvolvimento do Projecto
Mimosa, mantendo registos contínuos dos trabalhos desenvolvidos;
- Elaboração de relatórios técnicos e relatórios financeiros nas áreas de actividade do Projecto, redigidos em
língua portuguesa e inglesa;
- Elaboração das cláusulas técnicas dos cadernos de encargos para a contratação de bens e serviços;
- Acompanhamento dos processos de consultadoria;
- Participação em reuniões do Projecto, assegurando a elaboração das actas e relatórios;
- Responder às solicitações dos Parceiros do Projecto e da Comissão Europeia.
2. Área de formação académica exigida – Licenciatura em Engenharia Civil, Engenharia do Território,
Engenharia do Ambiente, Engenharia Física Tecnológica, Engenharia Mecânica, Engenharia e Gestão Industrial,
Planeamento Regional e Urbano ou Geografia;
3. A formalização das candidaturas deverá ser feita entre o dia 14-07-2009 e o dia 27-07-2009 (inclusivé) nos
termos precisos do aviso de abertura.
4. Poderá obter informações adicionais no Departamento de Recursos Humanos, Edifício dos Paços do Concelho,
Praça do Município, 9004-512 Funchal, pelo telefone 291 211 000, Extensões 2268 ou 2288, ou pelo endereço
de correio electrónico drh@cm-funchal.pt.
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