Município de Alcácer do Sal
DRH - Setor Avaliação, Formação, Hig. Saúde Trab.

AVISO
1- No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho n.º
012/GAP/2021, e no cumprimento do disposto no artigo 11.º, da Portaria n.º 12A/2021, de 11 de janeiro, que republica a Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, e do
artigo 33.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (adiante designada por LGTFP), tornase público que, se encontram abertos pelo prazo de 10 dias úteis, procedimentos
concursais para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, para ocupação de dois postos de trabalho:
2- Caracterização e número de postos de trabalho:
2. 1 – Referência 1 – Um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico
Superior (área de nutrição), para desempenho de funções no Setor de Educação, da
Divisão de Educação, Ação Social e Desporto.
2.1.1 –

Caracterização do posto de trabalho: Aplicar no contexto da Unidade

Orgânica DEASD e dentro das novas competências da Autarquia o seu conhecimento
e formação, propõe a aplicação de uma política nutricional – em moldes científicos –
para promover o desenvolvimento da alimentação e a melhoria da qualidade de vida
(educação alimentar); Integra equipas multidisciplinares na área da educação e da
saúde (preventiva e curativa); Pode ministrar cursos de educação alimentar e elaborar
programas de merenda escolar, elaboração de ementas nos termos da Lei nos
refeitórios escolares da Responsabilidade do Município e supervisionar inspeções
sanitárias e análise do processamento dos alimentos, dos equipamentos usados e da
qualidade do produto. Implementação de normas de segurança de acordo com o
HACCP e apoio ao funcionamento e gestão dos refeitórios escolares.
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2.1.2 – Habilitações literárias e profissionais: Licenciatura em Ciências da Nutrição,
Em Dietética ou em Dietética e Nutrição, acrescida de inscrição como membro efetivo
da Ordem dos Nutricionistas.
2.1.3 – Só serão admitidos candidatos que possuam as habilitações exigidas, não
sendo possível substituí-las por formação ou experiência profissional.
2.2 –

Referência 2 –

Um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico

Superior (área de engenharia civil), para desempenho de funções no Setor de
Empreitadas e Contratação Pública, da Divisão de Obras Municipais e Mobilidade.
2.2.1 – Caracterização do posto de trabalho: Elaborar pareceres, efetuar estudos e
prestar apoio técnico, tendo em vista a conceção e realização de projetos de obras,
projetos de estrutura e fundações, execução de cálculos, fiscalização direta da obras e
realização de vistorias técnicas.
2.2.2 –

Habilitações literárias e profissionais: Licenciatura em Engenharia Civil,

acrescida de inscrição como membro efetivo da Ordem dos Engenheiros.
2.2.3 – Só serão admitidos candidatos que possuam as habilitações exigidas, não
sendo possível substituí-las por formação ou experiência profissional.
3- Nos termos do disposto nos n.ºs 1 a 3, do artigo 11.º, da Portaria n.º 12-A/2021, de
11 de janeiro, que republica a Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, o presente aviso
será publicitado, por extrato, na 2.ª série do Diário da República e num jornal de
expansão nacional. Na íntegra, por procedimento, na página eletrónica e nas
instalações do Município e na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt).
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O Vereador dos Recursos Humanos,
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