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AVISO  

RECRUTAMENTO POR RECURSO À MOBILIDADE DE 1 LUGAR DA CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR 

ÁREA DE GEOGRAFIA 

Torna-se público qua o Município de Alenquer pretende recrutar 1 trabalhador(a), com relação jurídica de emprego 

público previamente estabelecida, para o exercício de funções em regime de mobilidade na categoria/carreira de 

técnico/a superior, nos termos do disposto no artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para o seguinte posto de trabalho: 

1 –  Área de atividade - Técnico/a Superior na área de Geografia. 

a) Caraterização do Posto de Trabalho: 
    

Promover a elaboração de estudos, pareceres técnicos que visam fundamentar a tomada de decisão superior. 

Promover a elaboração de estudos de diagnóstico de situação, identificando as tendências de 

desenvolvimento demográfico, territorial e socioeconomico do concelho. Acompanhar projetos estruturantes 

para o desenvolvimento do município e colaborar no estudo e formulação de propostas de diretrizes e 

prioridades para a definição das políticas municipais. Efetuar estudos e projetos sobre aglomerados urbanos, 

infraestruturas de transporte, espaços rurais, nas suas relações mútuas e numa ótica integrada de 

planeamento e de desenvolvimento sustentável. Efetuar estudos em diversos domínios, nomeadamente 

localização e distribuição espacial de infraestruturas, população, atividades e equipamentos, ordenamento do 

território, desenvolvimento regional e urbano, planeamento biofísico e riscos ambientais. Manter o Sistema 

de Informação Geográfica (SIG) Municipal. Recolher dados georreferenciados e trabalhar com software SIG 

(Geomedia e QGIS) de forma a garantir a gestão e monitorização das diferentes bases de dados temáticas.  

Tratar e analisar informação para produção de informação geográfica ou mapas, atendendo a solicitações 

internas e externas. Promover as ações necessárias de preparação da informação georreferenciada para 

disponibilizar publicamente nas plataformas digitais do município. Assegurar a preparação de candidaturas 

para a obtenção de financiamentos nacionais e comunitários. Colaborar com as diversas unidades orgânicas 

com vista ao estudo do enquadramento de eventuais projetos. 
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b)  Requisitos Gerais: 
 

• Trabalhadores integrados exclusivamente na carreira de Técnico/a Superior do regime geral, detentores de 

relação jurídica de emprego público, previamente constituída, em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado. 

 

c) Requisitos Específicos: 
  

• Requisito habilitacional: Licenciatura em Geografia, variante Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica, a 

que corresponde o grau de complexidade 3, de acordo com o previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da 

LTFP, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional. 

 

• Os candidatos devem demonstrar conhecimentos e experiência comprovada na área pretendida assim como 

capacidade para aplicar, de forma adequada, os conhecimentos essenciais para o desempenho das tarefas e 

atividades. 

 

• Orientação para Resultados: Capacidade para concretizar com eficácia e eficiência os objetivos do serviço e as 

tarefas e que lhe são solicitadas; 

• Planeamento e Organização: Capacidade para programar, organizar e controlar a sua atividade e projetos 

variados, definindo objetivos, estabelecendo prazos e determinando prioridades; 

• Análise da informação e sentido crítico: Capacidade para identificar, interpretar e avaliar diferentes tipos de 

dados e relacioná-los de forma lógica e com sentido crítico; 

• Adaptação e Melhoria Contínua: Capacidade de se ajustar à mudança e a novos desafios profissionais e de se 

empenhar no desenvolvimento e atualização técnica; 

• Trabalho de equipa e cooperação: Capacidade para se integrar em equipas de trabalho de constituição variada e 

gerar sinergias através de participação ativa. 

2 – Local de Trabalho - Município de Alenquer. 
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3 –  Prazo e Forma de Apresentação das Candidaturas: 

Os/as interessados/as devem, no prazo de 10 dias úteis, contados da data da publicação do presente aviso, enviar, as 

candidaturas preferencialmente em suporte eletrónico, através do preenchimento do formulário, que se encontra 

disponível no sitio do Município de Alenquer, cujo endereço é https://www.cm-alenquer.pt, e enviado para o 

endereço de e-mail drhrecrutamento@cm-alenquer.pt ou em suporte de papel através do preenchimento do referido 

do formulário, sob pena de exclusão e deverão ser dirigidas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, 

podendo ser entregues pessoalmente até às 17 horas no Atendimento da Câmara Municipal de Alenquer, ou remetida 

pelo correio, registado com aviso de receção, dentro do prazo estabelecido, para a Câmara Municipal de Alenquer, 

Praça Luís de Camões, 2580-318 Alenquer, até ao termo do prazo fixado para a entrega das candidaturas. 

O Formulário deve mencionar “Recrutamento por Recurso à Mobilidade de um/a Técnico/a Superior da área de 

Geografia”, acompanhado de Curriculum Vitae pormenorizado e de uma declaração do serviço de origem, com a 

menção expressa da modalidade de relação jurídica que detém, da carreira/categoria, da posição, nível remuneratório 

e a avaliação do desempenho do último biénio. 

A inobservância do exigido no parágrafo anterior implica a exclusão da candidatura. 

4 –  Remuneração - A remuneração a auferir é a correspondente à posição remuneratória em que o/a trabalhador/a 

se encontra inserido/a na carreira/categoria de origem. 

5 –  Métodos de seleção - A seleção dos/as candidatos/as será efetuada com base na Avaliação Curricular, 

complementada com uma Entrevista Profissional de Seleção e terá carácter eliminatório, sendo apenas contactados 

para a realização da entrevista profissional de seleção os/as candidatos/as que obtenham 9,5 ou mais valores na 

avaliação curricular. 

Alenquer, 25 de junho de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, 
 

 

 

 

Pedro Miguel Ferreira Folgado, Dr.                   
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