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Abertura de procedimento concursal — 1 Técnico Superior (Design Gráfico)
para o Gabinete de Comunicação e Imagem

Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, e do DL n.º 209/2009, de 3/09, na sua redação atual, conjugados 
com o artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na redação atual, torna -se público que, 
por despacho do signatário da presente data, após aprovação da Câmara Municipal em 13/07/2022, 
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da publicitação integral 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), o procedimento concursal comum para ocupação de posto 
de trabalho através de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, conforme 
abaixo indicado:

1 posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior (Design Gráfico), para o Gabinete 
de Comunicação e Imagem.

1 — Requisito específico: Licenciatura na área de design gráfico.
2 — Caracterização do posto de trabalho — Desempenho de funções no âmbito do conteúdo 

funcional fixado em anexo à LTFP de grau de complexidade 3, designadamente:

a) Projetar e orientar a execução de objetos e suportes de comunicação;
b) Investigar, gerir procedimentos, programar e fazer análise funcional dos requisitos da 

comunicação;
c) Elaborar manuais de identidade de imagens gráficas e ilustração, conceção e projeto de 

espaços de divulgação, incluindo a seleção e adequação dos materiais;
d) Elaborar maquetas, diagramas, ilustrações e planos para comunicar os conceitos do 

design;
e) Conceber gráficos e animações para responder aos requisitos funcionais, estéticos e criativos;
f) Emitir pareceres técnicos no domínio do design;
g) Selecionar, especificar e recomendar materiais gráficos estética e funcionalmente adaptados 

a vários suportes de divulgação.

3 — A publicação integral do presente procedimento concursal encontra -se disponível na Bolsa 
de Emprego Público, em https://www.bep.gov.pt.

19 de agosto de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, João Duarte Anastácio de 
 Carvalho, Eng.º

315628768 


