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Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho
na carreira/categoria de assistente técnico — área de desenho

Para cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019,
de 30 de abril, torna-se público que se encontra aberto procedimento concursal comum para o
preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Técnico — Área de
Desenho, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Caracterização do posto de trabalho:
Para além das funções constantes do mapa anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada em Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, desempenham as seguintes
tarefas que caracteriza o posto de trabalho a ocupar:
Executa levantamentos arquitetónicos do existente para desenhar; Executa e/ou compõe maquetas, desenhos, mapas, cartas ou gráficos relativos à área de atividade dos serviços a partir de
elementos que lhe são fornecidos e segundo normas técnicas específicas e, bem assim, executa as
correspondentes artes finais; Executa trabalho de pormenorização em projetos de construção civil
e arquitetura; Executa desenhos cartográficos de espaços exteriores, dedicados ou não a construção civil e áreas verdes, e, bem assim, de planos de enquadramento urbano-paisagístico; Executa
desenhos de plantas de implantação topográfica de espaços exteriores; Executa a ampliação e
redução de desenhos; Efetua o cálculo de dimensões, superfícies, volumes e outros fatores não
especificados; Organiza processo de procedimentos no âmbito do CCP — Anexo ao DL18/2008,
de 29/1; Atualizar a base de dados dos Projetos que desenhou e deu apoio; Organiza o apoio da
DEP das freguesias; Organização da base de dados de fotografias; Execução de desenhos em 3D
e com imagens foto-realistas, gestão da frota automóvel da responsabilidade da DEP; Domínio do
programa de desenho Autocad para a realização das tarefas atrás mencionadas.
Nível Habilitacional exigido:
Curso Tecnológico ou Técnico-Profissional de nível III equivalente ao 12.º ano de escolaridade
na área de Desenho, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 86.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas.
No presente procedimento concursal não é possível substituir o nível habilitacional por formação ou experiência profissional.
Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso, nos
termos do disposto no artigo 18.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril.
O Aviso de abertura do procedimento concursal será publicitado na íntegra na Bolsa de Emprego
Público — www.bep.gov.pt, no dia útil seguinte ao da publicação do presente aviso na 2.ª série do
Diário da República e na página eletrónica do Município — www.cm-viseu.pt e afixado no Expositor
do Atendimento Único/Atendimento Integrado, devendo as candidaturas ser apresentadas no prazo
de 10 dias úteis, contados a partir da data da referida publicitação.
11 de dezembro de 2019. — A Vice-Presidente, Maria da Conceição Rodrigues de Azevedo.
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