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Aviso (extrato) n.º 6943/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum — um técnico superior (artes plásticas 
ou escultura ou artes performativas ou similares) para a Divisão de Desenvolvimento 
Territorial.

Abertura de procedimento concursal comum — 1 Técnico Superior (artes plásticas ou escultura
ou artes performativas, ou similares) para a Divisão de Desenvolvimento Territorial

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 de 22/03/2022, após aprovação da Câmara Municipal em 26/01/2022, 
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 (artes plásticas ou escultura ou 
artes performativas, ou similares), para a Divisão de Desenvolvimento Territorial.

1 — Requisito específico: Licenciatura na área de artes plásticas, escultura, artes performativas.
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: divulgação da 
MAP — Mostra de Arte Pública — de Moledo; coordenação de projetos artísticos ligados à temática; 
preparação de projetos no âmbito da criação de Aldeia Criativa; montagem de exposições perma-
nentes e temporárias; manutenção do blog existente que tem a função primordial de divulgar a MAP 
de Moledo; preparação e realização de visitas guiadas à MAP; desenvolvimento de atividades no 
âmbito do MOLedu (Moledo Educativo) — um serviço educativo destinado a todos os que demons-
trem vontade em conhecer a aldeia de Moledo, a MAP e toda a sua história; estabelecimento de 
parcerias culturais e artísticas; participação, enquanto interlocutor do Município, em redes e parce-
rias já estabelecidas de cariz cultural e artístico; organização de iniciativas e eventos; recolha de 
património material e imaterial; representação do Município em eventos e iniciativas; planeamento 
e apoio na implementação de espaço de acolhimento e residências artísticas.

Nota — O desenvolvimento das atividades caracterizadoras deste posto de trabalho enquadra-
-se nas exceções previstas nos artigos 123.º e 124.º da LTFP quanto ao descanso diário e ao facto 
de os dias de descanso semanal não coincidirem necessariamente com o domingo e o sábado.

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

24 de março de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, João Duarte Anastácio de Car-
valho, eng.º

315156634 


